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  1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ  

1.1 วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

“ส่งมอบความสขุแก่ลกูค้าของเราด้วยอาหารทีอ่ร่อย มีคณุภาพ ท่ามกลางประสบการณ์ทีป่ระทบัใจ และสร้าง
โอกาสความก้าวหน้าให้กบัพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสิง่แวดล้อม” 

พนัธกิจ (Mission) 

 ส่งมอบสุขภำพที่ดแีละเตมิเตม็ควำมสุขให้กบัลูกค้ำ ดว้ยอำหำรที่มคีุณภำพและควำมอร่อย พรอ้มทัง้ให้บรกิำรอนั
เป็นเลศิ ในรำคำทีเ่หมำะสม 

 รบัรูแ้ละเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ที่เปลีย่นแปลงอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อน ำมำสรำ้งประสบกำรณ์ใหมใ่หแ้ก่ลูกคำ้  
 สรำ้งผลก ำไรอยำ่งยัง่ยนืในระยะยำวใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทัง้หมด  
 สรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัหุน้สว่นทำงธรุกจิของบรษิทัในระยะยำว 
 สรำ้งควำมเป็นเลศิและพฒันำศกัยภำพของพนกังำน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพและมคีวำมสขุในกำรท ำงำน 
 สรำ้งสรรคแ์ละคดิคน้นวตักรรมทีม่สีว่นช่วยในกำรร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมตำมแนวทำงของบรษิทั 

1.2 ประวติัความเป็นมา การเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีส าคญั 

ในปี 2529 ร้ำน เอ็มเค สุกี้ ได้เปิดสำขำแรกภำยในศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลัพลำซำ ลำดพร้ำว ซึ่งในขณะนัน้ ร้ำนอำหำร
รูปแบบสุกี้ยำกี้ยงัไม่แพร่หลำย แต่ภำยหลงักำรเปิดสำขำแรก ร้ำน เอ็มเค สุกี้  ได้รบัควำมนิยมและกำรตอบรบัอย่ำง
แพร่หลำยจำกลูกคำ้จ ำนวนมำก ในช่วงเวลำเดยีวกนัน้ี ไดม้กีำรน ำกำรบรหิำรจดักำรและกำรตลำดสมยัใหม่มำด ำเนิน
กจิกำรและเริม่มกีำรขยำยสำขำเพิม่ขึน้ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดัอยำ่งต่อเน่ือง 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่10 กรกฎำคม 2532 มทีุน
จดทะเบียนเริม่แรก 1,000,000 บำท เพื่อด ำเนินธุรกิจหลกัคอื ร้ำนอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้ นอกจำกกำรประกอบธุรกจิ
บรกิำรอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้แล้ว ยงัด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “ยำโยอ”ิ ซึ่งเริม่
ด ำเนินกำรในปี 2549 ร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “ฮำกำตะ” และ “มยิำซำกิ” ซึ่งทัง้ 2 แบรนด์
ดงักล่ำว เริม่ด ำเนินกำรในเดอืนตุลำคม 2555 ร้ำนอำหำรไทยภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “ณ สยำม” และ “เลอ 
สยำม” และรำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่ภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “เลอ เพอททิ” รำ้นขำ้วกล่อง “บซิซี่บอ็กซ์” รำ้นขนม
หวำน “เอม็เค ฮำรเ์วสต์” รวมถงึกำรด ำเนินธุรกจิสถำบนัฝึกอบรมอำชพีเพื่อฝึกอบรมพนักงำนในเครอืบรษิทัฯ ทัง้หมด 
นอกจำกน้ี ในช่วงปลำยปี 2562 บริษัทฯ ได้มีกำรเข้ำลงทุนในบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
รำ้นอำหำร “แหลมเจรญิ ซฟู้ีด” โดยมสีดัสว่นกำรลงทุนรอ้ยละ 65  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มรีำ้น เอม็เค สุกี้ อยู่ทัง้หมด 458 สำขำทัว่ประเทศ (รวมรำ้น เอม็เค โกลด ์5 สำขำ 
และเอ็มเค ไลฟ์ 4 สำขำ) ร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิ 194 สำขำ ร้ำนอำหำรแหลมเจรญิ ซีฟู้ด 29 สำขำ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่ น 
ฮำกำตะ 6 สำขำ รำ้นมยิำซำก ิ21 สำขำ รำ้นอำหำรไทย เลอ สยำม 3 สำขำ รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม 1 สำขำ รำ้นขำ้ว
กล่อง “บซิซีบ่อ็กซ”์ 6 สำขำ รำ้นขนมหวำน “เอม็เค ฮำรเ์วสต”์ 1 สำขำ และรำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่เลอ เพอททิ 3 สำขำ และ
ยงัมีกำรขำยแฟรนไชส์ร้ำน เอ็มเค สุกี้ ให้แก่ผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่ น ประเทศเวียดนำม 
ประเทศลำว และจดัตัง้บรษิทัรว่มทุนในกำรด ำเนินธรุกจิรำ้นอำหำรในประเทศสงิคโปร์ 
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บรษิทัฯ มกีำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญัดงัต่อไปน้ี 

ปี 2555  เมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2555 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตพิเิศษอนุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบียน
จากเดิม 410.4 ล้านบาท (หุ้นสามญั 41.04 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
414.5 ล้านบาท (หุน้สามญั 41.45 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมตำม
สดัส่วน บริษทัฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัที่        
19 มนีาคม 2555 

 เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2555 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2555 พจิารณาและอนุมตัิให้บริษัทฯ 
แปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น    
บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ต่อกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 
23 สงิหาคม 2555 

 วันที่  18 กันยำยน 2555 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2555 ได้พิจำรณำและอนุมัติกำร
เปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ จำกเดมิมลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท เป็นมลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 
และอนุมตัิกำรเพิม่ทุนจ ำนวน 305.5 ล้ำนบำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสดัส่วน ท ำให้ทุน      
จดทะเบยีนช ำระแล้วของบรษิทัฯ มจี ำนวน 720 ลำ้นบำท บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันา
ธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2555 

 เข้ำท ำสญัญำแฟรนไชส์เพื่อรบัสทิธิในกำรด ำเนินงำนร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นเท็นจินเทปปันยำกิ (ปัจจุบนั 
เปลีย่นชื่อเป็น “มยิำซำก”ิ) จำก Gozouroppu Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่ น 

ปี 2556  เมื่อวนัที ่3 มกราคม 2556 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตพิเิศษดงัน้ี 
 อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดมิ 920,000,000 บาท (หุ้นสามญั 

920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 720,000,000 บาท (หุ้นสามญั 
720,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เพื่อตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัมไิดอ้อกจ าหน่ายหรอืจ าหน่าย
ไมไ่ดก่้อนการเพิม่ทุน 

 อนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 720,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
925,850,000 บาท (หุ้นสามญั 925,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน 205,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจด
ทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่8 มกราคม 2556  

 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการลงทุนเพิ่มใน                      
ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มของบริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็มเค พีทีอี ลิมิเต็ด ในส่วนของบริษัทฯ จ านวน 
3,500,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ บริษัทดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 12,500,000 เหรียญ
ดอลลารส์งิคโปร ์(หุน้สามญั 12,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลารส์งิคโปร์) โดยบรษิทัฯ มสีดัส่วน
การถือหุ้นเท่าเดมิในอตัราร้อยละ 50 บรษิทัฯ ได้จ่ายค่าหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าวแล้วเมื่อวนัที่ 27 มนีาคม 
2556 และกจิการที่ควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนแล้วเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2556 

 ในระหว่างวนัที่ 5-7 สงิหาคม 2556 บรษิทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก
จ านวน 185,850,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 49 บาท โดยบรษิทัฯ ได้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วจากจ านวน 720,000,000 บาท (หุ้นสามญั
720,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็นจ านวน 905,850,000 บาท (หุน้สามญั 905,850,000 
หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2556 และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัจ านวน 905,850,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนและเริม่ท าการซื้อขายไดต้ัง้แต่วนัที่ 15 สงิหาคม 2556 ในการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิม่
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ทุนดงักล่าว บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 135.8 ล้านบาท 
(สทุธจิากภาษเีงนิได ้33.9 ลา้นบาท) ซึง่บรษิทัฯ แสดงเป็นรายการหกัจากสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 

 วนัที่ 7 สงิหาคม 2556 บรษิทัฯ ได้จดัสรรและออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
(โครงการ “ESOP” หรอื “M-WA”) จ านวน 20,000,000 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่าให้แก่ผู้บรหิาร รวมถึง
ผู้บรหิารซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย  อายุของใบส าคญั
แสดงสทิธไิมเ่กนิ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่7 สงิหาคม 2556 ใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถทีจ่ะใชส้ทิธใินการซื้อ
หุน้สามญัที่ออกใหม่ของบรษิทัฯ ไดร้วม 17 ครัง้ โดยสามารถใช้สทิธคิรัง้แรกไดเ้มื่อครบระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวนัที่บรษิทัฯ ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึ่งวนัที่ใช้สทิธคิรัง้แรกตรงกบัวนัที ่30 กนัยายน 2557 
ส าหรบัการใช้สทิธิครัง้ต่อ ๆ ไปตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของเดอืนมีนาคม มถิุนายน กนัยายน และ
ธนัวาคม ยกเวน้วนัใชส้ทิธคิรัง้ที ่17 (วนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย) ซึง่ตรงกบัวนัที ่6 สงิหาคม 2561 

ปี 2557  ในเดอืนมนีาคม 2557 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินการครวักลางแห่งใหม่ ตัง้อยู่บน ถ.บำงนำ-ตรำด กม.21  
ต.บำงโฉลง อ.บำงพล ีสมทุรปรำกำร (ครวักลำงบำงนำ-CK5) พืน้ทีใ่ชส้อย 18,000 ตำรำงเมตร 

 เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2557 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิารลงทุนเพิม่ในบรษิทั 
เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ากดั จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 150 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 400 ลา้นบาท 
(หุน้สามญั 40 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 25 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 10 บาท)  

 ในเดอืนกรกฎาคม 2557 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “บรษิทัยอดเยีย่มแห่งปี 2557 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร” ในงาน “Money & Banking Awards 2014” จากวารสารการเงนิธนาคาร 

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วจาก 905,850,000 บาท เป็น 
907,081,100 บาท โดยออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 1,231,100 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากการ
ใชส้ทิธจิากใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP (M-WA) ของพนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

 ในเดอืนพฤศจกิายน 2557 บรษิทัฯได้รบัรางวลั “The Most Powerful Chained Restaurant Brand of 
Thailand” จากการส ารวจผู้บริโภคจ านวน 12,000 คนโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุ ฬ า ล งก ร ณ์มห า วิท ย า ลัย  แ ล ะ ร า ง วัล  “Entrepreneur of the Year” ใ น ง าน  “Asia Pacific 
Entrepreneurship Awards 2014” จดัโดย บรษิทั Enterprise Asia จ ากดั 

ปี 2558  เมื่อวนัที่ 26 มนีาคม 2558 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำแฟรนไชสเ์พื่อใหส้ทิธใินกำรด ำเนินงำนรำ้นอำหำร
เอม็เคสกุีใ้นประเทศลำวแก่ Premium Food Co.,Ltd. 

 เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดด าเนินการ Community Food Mall ภายใต้ชื่อ “London 
Street” โดยมรีา้นอาหารในเครอืของบรษิทัฯ 5 รา้น ประกอบด้วย รา้น “เอม็เค สุกี้”, รา้นอาหารญี่ปุ่ น 
“ยาโยอิ”, ร้านเทปปันยากิ “มยิาซากิ” , ร้านอาหารไทย “เลอ สยาม” และร้านกาแฟและเบเกอรี่ “เลอ 
เพอททิ” 

 เมื่อวนัที่ 17 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ได้รบัรางวลั “บริษทัยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” ในงาน “Money & Banking Awards 2015” จากวารสารการเงนิธนาคาร 

 เมื่ อ วันที่  11 สิงหาคม  2558 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติอ นุมัติ ให้จ ัดตั ้งบริษัท 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (“บรษิทัย่อย”) เพื่อด าเนินธุรกจิในการผลติอาหารเพื่อจ าหน่าย 
โดยมทีุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทัยอ่ยแหง่ใหม ่

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วจาก 907,084,600 บาท เป็น 
910,249,500 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 3,164,900 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากการ
ใชส้ทิธจิากใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP (M-WA) ของพนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
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 เมื่อวนัที ่27 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “ASEAN Excellent Enterprise & Businessman” 
และรางวลั “ASEAN Admired Brand” จาก Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City 

 เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2558 เปิดร้าน เอ็มเค สุกี้ และร้านมยิาซากิ เทปปันยากิ แห่งแรกที่เมอืงเวียง
จนัทร ์ประเทศลาว 

ปี 2559  เมื่อวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
อาชวีศกึษา (สอศ.) โดยมวีทิยาลยัอาชวีศกึษา 24 แห่งเขา้ร่วมโครงการ ร่วมจดัการศกึษาอาชีวศึกษา 
เพื่อพฒันาก าลงัคนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ และทกัษะในการประกอบอาชพี รวมถงึเปิดโอกาสใหเ้ขา้
ฝึกงานในรา้นสาขาของบรษิทัฯ เพื่อเพิม่พนูความรู ้ทกัษะ จากประสบการณ์จรงิ 

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้ร ับรางวัล “No.1 Brand Thailand 2015-2016” ในฐานะ     
แบรนดย์อดนิยมอนัดบัหน่ึง สาขาภตัตาคาร จาก นิตยสารมารเ์กต็เธยีร ์

 เมื่อวนัที่ 17 มถิุนายน 2559 บรษิทัฯ ไดล้งนามขอ้ตกลงร่วมกบัสถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
เขา้รว่ม “โครงการ MK ปลอดภยัไรผ้งชูรส”  

 เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2559 เปิดรา้น เอม็เค สกุี ้สาขาที ่5 ทีน่ครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 
 เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “ผลติภณัฑย์อดเยีย่มของประเทศไทย” จากส านัก

มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วจาก 910,249,500 บาท เป็น 

914,849,400 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 4,599,900 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากการ
ใชส้ทิธจิากใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP (M-WA) ของพนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

ปี 2560  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ร ับรางวัล “Superbrands Thailand 2016” จาก Thailand 
Superbrands Council 

 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “The Most Powerful Brand of Thailand 2016” ใน
หมวดรา้นอาหารที่มสีาขา จากการส ารวจผูบ้รโิภคจ านวน 12,000 คน โดยคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

 เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2560 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัแบรนดใ์หม ่MK Live ทีห่า้งสรรพสนิคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์
 เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได้มีมติอนุมตัิการลงทุนเพิ่มใน

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบยีนใหม ่280 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 28 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่
จ านวน 18 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้รบัรางวลั  “No.1 Brand Thailand 2016-2017” ในฐานะ    
แบรนดย์อดนิยมอนัดบั 1 สาขาภตัตาคาร จาก นิตยสารมารเ์กต็เธยีร ์

 เมื่อวนัที่ 10 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วจาก 914,849,400 บาท เป็น 
920,878,100 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 6,028,700 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากการ
ใชส้ทิธจิากใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP (M-WA) ของพนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

ปี 2561  เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2561 เปิดรา้น เอม็เค สกุี ้สาขาที ่6 ทีน่ครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 
 เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ากดั เพื่อด าเนินธรุกจิขนส่ง 

ธุรกิจให้เช่าคลงัสินค้า และธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีทุนจด
ทะเบียน 1,300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย   
บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 49.75 ในบรษิทัดงักล่าว 

 เมื่ อวันที่  12 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ เ ปิดตัวร้านขนมหวานแบรนด์ ใหม่  MK Harvest ที่
หา้งสรรพสนิคา้ด ิเอม็ควอเทยีร ์
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 เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ ได้จดัตัง้บริษทั มาร์ค วนั อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ากดั เพื่อ

ด าเนินธรุกจิในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกี่ยวกบัผลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่ม โดย
มทีุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย
บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทัยอ่ยแหง่ใหม ่

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ร ับรางวัล “No.1 Brand Thailand 2017-2018” ในฐานะ     
แบรนดย์อดนิยมอนัดบัหน่ึง หมวดรา้นอาหารทีม่สีาขา จากนิตยสารมารเ์กต็เธยีร ์

 เมื่อวนัที ่1 มถิุนายน 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัรา้นขา้วกล่องแบรนดใ์หม ่Bizzy Box    
 เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2561 เปิดรา้น เอม็เค สกุี ้สาขาที ่7 ทีน่ครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 
 เมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รบัรางวัล “The Most Powerful Brand of Thailand 2018” ใน

หมวดรา้นอาหารทีม่สีาขา ต่อเน่ืองเป็นครัง้ที ่4 ซึง่จดัโดยคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ในทุกๆ 2 ปี   

 เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2561 เปิดรา้น เอม็เค สกุี ้สาขาที ่2 ทีเ่มอืงเวยีงจนัทร ์ประเทศลาว 
 เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “Thailand Corporate Excellence Awards 2018” 

ในด้านความเป็นเลิศด้านนวตักรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ( Innovation Excellence) ซึ่งจดัโดย
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกบัสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปี 2562  เมื่อวนัที ่19 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัสดุยอดองคก์รแหง่ปี “Thailand Top Company Awards 
2019” รางวลัแห่งความเป็นเลิศประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จากนิตยสาร BUSINESS+ 
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยเป็นรางวลัที่มอบใหก้บัสดุยอดองคก์รในประเทศไทยทีม่ผีลการ
ด าเนินงานยอดเยีย่มของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 

 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 เปิดรา้นเอม็เค สกุี ้สาขาที ่8 ทีเ่มอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม 
 เมื่อวนัที่ 7 มถิุนายน 2562 บรษิทัฯ ได้รบัคดัเลือกให้เป็นบรษิทัในกลุ่มหลกัทรพัย์ ESG100 ประจ าปี 

2562 ที่มผีลการด าเนินงานโดดเด่นในด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล จากสถาบนัไทยพฒัน์ 
ต่อเน่ืองเป็นปีที ่4 

 เมื่อวนัที่ 11 มถิุนายน 2562 บรษิทัฯ ได้จดัตัง้บรษิทั คาตาพลัท์ จ ากดั เพื่อลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร 
โดยมทีุนจดทะเบยีน 2,070 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 207 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทัยอ่ยแหง่ใหม ่

 เมื่อวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เปิดรา้นเอม็เค สกุี ้สาขาที ่9 ทีน่ครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 
 เมื่อวนัที ่23 ตุลาคม 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั Asian Service Award 2019 จากทางสมาคมมาตรฐาน

และคณุภาพแหง่ประเทศไทย (สมคท.) ในดา้นความเป็นเลศิในเรื่องการจดัการคุณภาพ 
 เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “Thailand Corporate Excellence Awards 2019” 

ในด้านความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) และความเป็นเลิศด้านการพฒันาการ
บริหารจดัการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) ซึ่งจดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจ
แหง่ประเทศไทย (TMA) รว่มกบัสถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2562 บรษิทั คาตาพลัท์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ด าเนินการเขา้ลงทุนในหุน้
ของบรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 65 
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ปี 2563  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ร ับรางวัล “No.1 Brand Thailand 2019-2020” ในฐานะ       
แบรนดย์อดนิยมอนัดบัหน่ึง หมวดรา้นอาหารทีม่สีาขา จากนิตยสารมารเ์กต็เธยีร ์

 ในเดอืนสงิหาคม บรษิทัฯ เปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่ “นม Memberry” ซึ่งเป็นนมยูเอชทีผสมสารสกดัจาก
เบอรร์ี ่

 เมื่อวนัที่ 18 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รบัรางวลั “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร” ในงาน “Money & Banking Awards 2020” จากวารสารการเงนิธนาคาร 

 เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯ ได้รบัรางวลั “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดบัดี 
ประจ าปี 2563” จากกรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ประกอบธุรกจิรำ้นอำหำร “เอม็เค สุกี้” รำ้นอำหำรญี่ปุ่ น     
“ยำโยอ”ิ ซึ่งไดร้บัสทิธแิฟรนไชสจ์ำกประเทศญี่ปุ่ น รำ้นอำหำร “แหลมเจรญิ ซฟู้ีด” รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นแบรนดอ์ื่นๆ อกี 2 
แบรนด ์ไดแ้ก่ “ฮำกำตะ” และ “มยิำซำก”ิ รำ้นอำหำรไทย “ณ สยำม” และ “เลอสยำม” รำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่“เลอ เพอททิ”  
ร้ำนข้ำวกล่อง “บิซซี่บ็อกซ์” ร้ำนขนมหวำน “เอ็มเค ฮำร์เวสต์” รวมถึงสถำบันฝึกอบรมกำรประกอบอำชีพ  ซึ่งมี
โครงสรำ้งกลุ่ม  รำยละเอยีดกำรด ำเนินธรุกจิ ประเภทผลติภณัฑส์นิคำ้และบรกิำรของกลุ่มบรษิทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

1.3.1 โครงสร้างของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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1.3.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยประกอบธรุกิจ
หลกัดงัต่อไปน้ี 

ประเภทบริการ ร้านอาหาร เคร่ืองหมายบริการ จ านวน
สาขา 

รำ้นสุกี ้

เอม็เค เรสโตรองต ์
 

 449 

เอม็เค โกลด ์เรสโตรองต์  5 

เอม็เค ไลฟ์ 
 

4 

รำ้นอำหำรญีปุ่่ น 

ยำโยอ ิ  194 

ฮำกำตะ  6 

มยิำซำก ิ  21 

รำ้นอำหำรไทย 

แหลมเจรญิ ซฟู้ีด 
 

29 

ณ สยำม  1 

เลอ สยำม 
 

 3 

รำ้นขำ้วกล่อง บซิซี ่บอ็กซ ์  6 

รำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่ เลอ เพอททิ 
 

3 

รำ้นขนมหวำน เอม็เค ฮำรเ์วสต ์  1 

จดัเลีย้งและใหบ้รกิำรส่งถงึบำ้น เอม็เค เรสโตรองต์/ ยำโยอ ิ
 

     - 

รำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ ยำโยอ ิ(สงิคโปร)์ 
 

    11 

แฟรนไชส ์

เอม็เค เรสโตรองต์ (ญีปุ่่ น) 
   

   26 

เอม็เค เรสโตรองต์ (เวยีดนำม) 
  

    8 

เอม็เค เรสโตรองต์ (ลำว)  2 

มยิำซำก ิ(ลำว)  1 

สถำบนัฝึกอบรม N/A N/A N/A 
                    

(1) ธรุกิจร้านสกีุย้ากีใ้นประเทศ 

รำ้นสุกี้ ถอืเป็นช่องทำงจดัจ ำหน่ำยที่ส ำคญัและท ำรำยไดห้ลกัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มรีำ้นสุกี้ 3 รูปแบบ 
ได้แก่ ร้ำนเอ็มเค เรสโตรองต์ (ร้ำนเอ็มเค สุกี้) ร้ำนเอ็มเค โกลด์ เรสโตรองต์ (ร้ำนเอ็มเค โกลด์) และร้ำน 

http://www.mkrestaurant.com/na-siam


บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่1 หน้ำ 8 
 

เอม็เค ไลฟ์ เรสโตรองต์ (รำ้นเอม็เค ไลฟ์)  โดยบรษิทัฯ ไดว้ำงต ำแหน่งผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของรำ้นแยก
ตำมกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยโดยแต่ละรำ้นมเีอกลกัษณ์เฉพำะตวั เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถงึและครอบคลุมกลุ่มลูกคำ้
เป้ำหมำยอย่ำงทัว่ถึง เช่น ร้ำนเอ็มเค สุกี้ จะเน้นกลุ่มลูกค้ำในวงกว้ำง (Mass Customization) ได้แก่ 
ครอบครวั กลุ่มเพื่อน นักเรยีนนักศึกษำ เพื่อนร่วมงำน ที่มรีำยได้ระดบักลำงถึงสูง ในขณะที่ร้ำนเอ็มเค 
โกลด ์จะเน้นกลุ่มลูกค้ำที่มลีกัษณะเฉพำะเจำะจง (Specialty Restaurant) ไดแ้ก่ ลูกคำ้รำ้นเอม็เค สุกี้ เดมิ 
กลุ่มเพื่อน หรอืนักธุรกจิที่ต้องกำรใช้รำ้นเอม็เค โกลด ์เป็นสถำนที่เลี้ยงรบัรองลูกคำ้ หรอืกลุ่มคนในโอกำส
พเิศษ สว่นรำ้นเอม็เค ไลฟ์ จะเน้นกลุ่มคนรุน่ใหม่ทีม่ไีลฟ์สไตลท์นัสมยั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 รำ้นสุกี้ในประเทศที่ด ำเนินงำนโดยบรษิทัฯ มีทัง้หมด 458 สำขำ โดยเป็นร้ำน 
เอม็เค สกุี ้449 สำขำ รำ้นเอม็เค โกลด ์5 สำขำ และรำ้นเอม็เค ไลฟ์ 4 สำขำ 

(2) ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น  

ธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “ยำโยอิ” (Yayoi) ด ำเนินงำนโดยบริษทัย่อยคอื 
บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั โดยเป็นกำรรบัสทิธแิฟรนไชสม์ำจำก Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่ น  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มรีำ้นยำโยอ ิรวม 194 สำขำ ทัว่ประเทศ 

ในปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นใหม่ 2 แบรนด ์ไดแ้ก่ รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นประเภทรำเมน
ชื่อ “ฮำกำตะ” (Hakata) และร้ำนอำหำรเทปปันยำกิชื่อ “มยิำซำกิ” (Miyazaki) โดย ณ  สิ้นปี 2563 มรี้ำน 
ฮำกำตะ รวม 6 สำขำ และมรีำ้นมยิำซำก ิรวม 21 สำขำ  

ส ำหรบัร้ำนฮำกำตะ สำขำที่ตัง้อยู่ที่โรงพยำบำลศิริรำช บริษทัฯ จะบริจำคก ำไรหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยให้แก่
โรงพยำบำลศริริำชทัง้หมด ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของงำน CSR (Corporate Social Responsibility) ของบรษิทัฯ  

(3) ธรุกิจร้านอาหารไทย 

รำ้นอำหำรไทย แหลมเจรญิ ซฟู้ีด บรกิำรอำหำรทะเลแบบไทยที่มเีอกลกัษณ์ของชำวระยอง ใหค้วำมส ำคญั
กบัควำมสดของวตัถุดบิจำกทะเล โดยเน้นกลุ่มลูกคำ้ทัง้คนไทยและลูกคำ้ต่ำงชำต ิ

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 รำ้นอำหำรไทย แหลมเจรญิ ซฟู้ีด มจี ำนวน 29 สำขำ 

รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม บรกิำรอำหำรไทยทัว่ไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยๆ แต่เดมิก่อนทีบ่รษิทัฯ จะ
ใหบ้รกิำรอำหำรประเภทสุกี้เป็นหลกั บรษิทัฯ ไดเ้ตบิโตมำจำกกำรเป็นรำ้นอำหำรไทยบรเิวณสยำมสแควร์ 
ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำมจงึด ำเนินธุรกิจสืบทอดเจตนำรมณ์ของผู้ก่อตัง้และเป็นกำรร ำลึกถึงสำขำแรกที่         
สยำมสแควรท์ีปิ่ดตวัลง  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ร้ำนอำหำร ณ สยำมมีจ ำนวน 1 สำขำ ตัง้อยู่ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลัพลำซำ     
บำงนำ  

รำ้นอำหำรไทย เลอ สยำม บรกิำรอำหำรไทยทัว่ไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยและหรูหรำ โดยเน้นกลุ่ม
ลูกคำ้ต่ำงชำต ิหรอืนกัธรุกจิทีต่อ้งกำรใชร้ำ้นอำหำรเพื่อใชเ้ลีย้งรบัรองแขกหรอืลูกคำ้  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 รำ้นอำหำร เลอ สยำม มจี ำนวน 3 สำขำ ตัง้อยูร่ว่มกบัสำขำของรำ้นเอม็เค โกลด ์
ทีส่ำขำถนนศำลำแดง กรงุเทพฯ สำขำจงัซลีอน จงัหวดัภูเกต็ และสำขำ London Street กรงุเทพฯ 

(4) ธรุกิจร้านข้าวกล่อง 

ในเดือนมิถุนำยน 2561 บริษทัฯ ได้เริ่มด ำเนินธุรกิจร้ำนข้ำวกล่องสไตล์แกรบแอนด์โก ภำยใต้ชื่อและ
เครื่องหมำยกำรคำ้ “บซิซี ่บอ็กซ”์ (Bizzy Box) ซึง่พฒันำขึน้เองโดยบรษิทัฯ โดยลูกคำ้สำมำรถเลอืกเมนูขำ้ว
กล่องที่ร้ำนปรุงสดใหม่ทุกวนัจำกชัน้วำงควบคุมอุณหภูมิร้อนหรอืเยน็และน ำไปจ่ำยเงนิที่แคชเชียร์  ร้ำน 
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บิซซี่ บ็อกซ์ น ำเสนออำหำรที่หลำกหลำยตัง้แต่อำหำรทำนเล่น อำหำรจำนหลกั ไปจนถึงของหวำนและ
เครื่องดื่ม และหลำกหลำยเชื้อชำติไม่ว่ำจะเป็นอำหำรไทย ญี่ปุ่ น ตะวนัตก โดยเน้นกลุ่มลูกคำ้ที่เป็นคนวยั
ท ำงำนในเมอืง เน่ืองจำกบริษทัฯ ได้เล็งเหน็ถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บรโิภคในปัจจุบนัที่มีควำมเร่งรีบ มเีวลำ
รบัประทำนอำหำรจ ำกดั ตอ้งกำรควำมรวดเรว็และควำมสะดวกสบำย แต่ยงัคงไดร้บัประทำนอำหำรทีส่ะอำด 
สด ใหม ่ 

  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 รำ้นบซิซี ่บอ็กซ ์มจี ำนวน 6 สำขำ 

(5) ธรุกิจร้านกาแฟและเบเกอร่ี 

ในเดอืนกนัยำยน 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรรำ้นกำแฟและเบเกอรี ่“เลอ เพอททิ” (Le Petite) ซึง่เป็น
ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ที่พฒันำโดยบรษิทัฯ เอง โดยสำขำแรกตัง้อยู่ที่โรงพยำบำลศริริำชและเป็นส่วน
หน่ึงของงำน CSR บรษิทัฯ จะบรจิำคก ำไรหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยจำกรำ้นเลอ เพอททิใหแ้ก่โรงพยำบำลศริริำช
ทัง้หมด 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 รำ้นกำแฟและเบเกอรี ่เลอ เพอททิ มจี ำนวน 3 สำขำ 

(6) ธรุกิจร้านขนมหวาน 

ในเดอืนเมษำยน 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดร้ำนขนมหวำนแห่งใหม่ ภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “เอม็เค 
ฮำรเ์วสต”์ (MK Harvest) ซึง่เป็นรำ้นขำยขนมและเครื่องดื่มที่ไดร้บัแรงบนัดำลใจมำจำกวตัถุดบิธรรมชำต ิมี
เมนูขนมหวำนที่หลำกหลำยใหลู้กคำ้ไดเ้ลอืกสรร ไม่ว่ำจะเป็นไอศกรมีโฮมเมดหลำกหลำยรสชำต ิวำฟเฟิล
ผลไมต้่ำงๆ พำรเ์ฟต์บวัลอยโฮมเมด และอื่นๆ  นอกจำกน้ี รำ้นเอม็เค ฮำรเ์วสต์ ยงัน ำเสนอเครื่องดื่มต่ำงๆ 
ไมว่ำ่จะเป็นเมนูกำแฟ ชำ หรอืเครื่องดื่มสตูรตน้ต ำรบัของรำ้นต่ำงๆ   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 รำ้นเอม็เค ฮำรเ์วสต ์ม ี1 สำขำ ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ 6 หำ้งสรรพสนิคำ้ด ิเอม็ควอเทยีร ์

(7) ธรุกิจให้บริการจดัส่งถึงบ้านและรบัจดัเลีย้งนอกสถานท่ี 

ธุรกิจให้บรกิำรจดัส่งถึงบ้ำนและรบัจดัเลี้ยงนอกสถำนที่ด ำเนินงำนโดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยโดยลูกค้ำ
สำมำรถโทรสัง่อำหำรจำกรำ้นเอม็เค สกุี ้และรำ้นยำโยอ ิตัง้แต่เวลำ 10.00 ถงึ 21.00 น. บรกิำรจดัสง่ถงึบ้ำน
ในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล และบำงพืน้ที่ เช่น ชลบุร ีเชยีงใหม ่และภูเกต็ นอกจำกน้ีบรษิทัฯ รบัจดัเลี้ยง
นอกสถำนทีท่ ัง้ในรปูแบบบรกิำรเพยีงอำหำรอยำ่งเดยีว หรอืบรกิำรเตำไฟฟ้ำดว้ย 

(8) ธรุกิจร้านอาหารในต่างประเทศ 

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึศกัยภำพในกำรขยำยธุรกจิไปสู่ต่ำงประเทศ โดยอำศยัชื่อเสยีงและควำมแขง็แกร่งของ
เครื่องหมำยกำรค้ำ “MK Restaurants” รวมถึงศกัยภำพของพนัธมิตรคือ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่ น      
ซึง่เป็นพนัธมติรเก่ำแก่ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัสทิธแิฟรนไชสเ์พื่อด ำเนินธุรกจิรำ้นสุกีภ้ำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ 
“MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่ นมำตัง้แต่ปี 2537 และยงัเป็นผู้ให้สทิธิแฟรนไชส์ร้ำนอำหำรยำโยอิแก่
บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั ในปี 2554 บรษิทัฯ จงึไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน Plenus & MK 
Pte. Ltd. ร่วมกบั Plenus Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่ น เพื่อด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษิทัเอง และของ Plenus Co., Ltd.  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มรีำ้นอำหำรยำโยอใินประเทศสงิคโปรจ์ ำนวน 11 สำขำ 
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(9) ธรุกิจแฟรนไชส ์

บรษิทัฯ ไดใ้หส้ทิธแิฟรนไชสร์ำ้นเอม็เค สุกี้แก่บรษิทัในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ Plenus Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่ น 
Global Investment Gate Joint-Stock Company ประเทศเวยีดนำม และ Premium Food Co., Ltd. ประเทศ
ลำว เพื่อด ำเนินธรุกจิรำ้นอำหำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้และบรกิำร “MK Restaurants”   

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้ำนมิยำซำกิแก่บริษัท V&V Restaurant เพื่อด ำเนินธุรกิจ
รำ้นอำหำรภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และบรกิำร “Miyazaki” 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีสำขำร้ำนเอ็มเค สุกี้จ ำนวน 26 สำขำในประเทศญี่ปุ่ น 8 สำขำใน
ประเทศเวยีดนำม และ 2 สำขำในประเทศลำว และรำ้นมยิำซำก ิจ ำนวน 1 สำขำในประเทศลำว 

(10) ธรุกิจฝึกอบรมงานบริการ 

บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิฝึกอบรมงำนบรกิำร ด ำเนินกำรโดยบรษิทัย่อยคอื MKST โดยใหก้ำรฝึกอบรมขัน้ตอน
กำรปฏบิตังิำนบรกิำรเฉพำะแก่พนักงำนสำขำของร้ำนอำหำรในเครอืและพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ยเท่ำนัน้ 
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2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

ในปี 2561 ถงึปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดร้วมจ ำนวน 17,234 ล้ำนบำท 17,739 ล้ำนบำท และ 13,622 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั ซึง่คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.9 ในปี 2562 และเตบิโตลดลงรอ้ยละ 23.2 ในปี 2563 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน
หน้ำ 

 

 

 

  

 

 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2.1.1 ธรุกิจร้านสุกี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะผลติภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1) ร้านเอม็เค สกีุ ้ 

ร้ำนเอ็มเค สุกี้ เป็นร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ โดยมีอำหำรหลกัเป็นอำหำรประเภทสุกี้ ได้แก่  
เน้ือสตัว ์ลูกชิ้น ผกัสด ชนิดต่ำงๆ กว่ำ 100 รำยกำร ส ำหรบัลวกในหมอ้สุกี้ นอกจำกน้ียงัมอีำหำรประเภท
อื่นอกีหลำยรำยกำรไวส้ ำหรบับรกิำร ไดแ้ก่ ติม่ซ ำ เช่น ซำลำเปำ ขนมจบี ฮะเก๋ำ ปอเป๊ียะสด อำหำรจำน
เดยีว (A La Carte) เช่น เป็ดย่ำงเอม็เค หมูแดงอบน ้ำผึง้ ซี่โครงหมูน่ึงอบเต้ำเจีย้ว เน้ือเป่ือยฮ่องกง บะหมี่
หยก เกีย๊วน ้ำ รวมถงึผลไม ้ขนมหวำน ไอศกรมีชนิดต่ำงๆ เครื่องดื่มหลำกหลำยชนิด เป็นตน้  

ลกัษณะของรำ้นเอม็เค สุกี้ คอืรำ้นของครอบครวั (Family Restaurant) โดยมกีลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยคอืลูกค้ำ
ประเภทครอบครวั กลุ่มเพื่อน คนท ำงำน ซึ่งมรีำยไดร้ะดบัปำนกลำงถึงสูง โดยเน้นบรรยำกำศสบำยๆ ใน
รำ้น สำมำรถใช้เวลำร่วมกนัปรุงสุกี้เพื่อรบัประทำนร่วมกนัพรอ้มกบัสนทนำไปด้วยโดยไม่ต้องรบีรอ้น หรอื
หำกเป็นคนท ำงำนที่ระยะเวลำพกัเที่ยงมีจ ำกดั ก็สำมำรถใช้เวลำไม่ถึง  1 ชัว่โมงเพื่อรบัประทำนอำหำร 
เน่ืองจำกกำรบรกิำรของทำงรำ้นเน้นกำรบรกิำรทีส่ะดวก รวดเรว็ และมคีำ่ใชจ้ำ่ยเฉลีย่ต่อคนต่อครัง้ประมำณ 
300 บำท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 รำ้นเอม็เค สุกี้ มจี ำนวนทัง้หมด 449 สำขำทัว่ประเทศ โดยส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ใน
ศูนย์กำรค้ำ โมเดริ์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ ได้แก่ บิ๊กซี เทสโก้ โลตสั ห้ำงเซ็นทรลั ห้ำงโรบินสนั ห้ำง
เดอะมอลล ์เป็นตน้ ทีเ่ป็นแหล่งสรรพสนิคำ้ของลูกคำ้ทีม่รีำยไดร้ะดบัปำนกลำงถงึสงู โดยมจี ำนวนสำขำแบ่ง
ตำมภูมภิำคต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี  

 

 

 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำ้นเอม็เค สุกี ้/ เอม็เค โกลด ์/ เอม็เค ไลฟ์ 13,125 76.2 13,580 76.6 9,898 72.7 
รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอ ิ 3,256 18.9 3,320 18.7 2,440 17.9 
รำนอำหำรแหลมเจรญิ ซฟีู้ด - - 117 0.6 748 5.5 
รำ้นอำหำรอื่นๆ  389 2.2 392 2.2 276 2.0 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 16,770 97.3 17,409 98.1 13,361 98.1 
รำยไดอ้ื่น 464 2.7 330 1.9 261 1.9 
รวมรายได้ 17,234 100.0 17,739 100.0 13,622 100.0 
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ภูมภิำค จ ำนวนสำขำ 
กรงุเทพและปรมิณฑล  203  
ภำคกลำง 44 
ภำคเหนือ 24 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 60 
ภำคตะวนัออก 50 
ภำคใต้ 49 
ภำคตะวนัตก 19 
รวม 449 

ในรำ้นเอม็เค สุกี้ โดยทัว่ไปจะเป็นกำรบรกิำรในรูปแบบตำมสัง่และคดิรำคำตำมประเภทและจ ำนวนอำหำร 
อย่ำงไรกต็ำม ในรำ้นเอม็เค สุกี้ 9 สำขำ ดงัต่อไปน้ี จะใหบ้รกิำรอำหำรสุกี้รวมถงึอำหำรประเภทอื่นๆ ของ
หวำน และเครื่องดื่มทัง้หมดในรูปแบบบุฟเฟ่ต์  ภำยใต้แนวคดิ All You Can Eat หรอื กนิไดไ้ม่อัน้ ภำยใน
วัน เวลำและรำคำที่ก ำหนด หำกลูกค้ำรับประทำนเหลือจะต้องช ำระเงินตำมรำยกำรอำหำร โดยมี
รำยละเอยีดรำคำดงัต่อไปน้ี 

สำขำ จงัหวดั บรกิำร 
รำคำสุทธ ิ(ผูใ้หญ่) รำคำสุทธ ิ(เดก็) 

10.00-17.00 17.01-ปิด 10.00-17.00 17.01-ปิด 

1. เมเจอร ์สุขมุวทิ   กรงุเทพฯ ทกุวนั 385 415 215 225 
2. เมเจอร ์รชัโยธนิ   กรงุเทพฯ ทกุวนั 385 415 215 225 
3. เมเจอร ์รงัสติ   ปทมุธำน ี ทกุวนั 385 415 215 225 
4. เฉลมิไทย ชลบุร ี ชลบุร ี ทกุวนั 385 415 215 225 
5. ท๊อปแลนด ์ เพชรบูรณ์ ทกุวนั 385 415 215 225 
6. โลตสั หำงดง   เชยีงใหม ่ ทกุวนั 385 415 215 225 
7. อนิเดยี เอม็โพเรยีม*  กรงุเทพฯ ทกุวนั 385 415 215 225 
8. ตกึคอม ชลบุร ี ชลบุร ี ทกุวนั 385 415 215 225 
9. บิก๊ซ ีตรงั ตรงั ทกุวนั 385 415 215 225 

    *ยกเวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

2) ร้านเอม็เค โกลด ์  

ร้ำนเอ็มเค โกลด์  เป็นร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ โดยมกีำรบรกิำรอำหำรหลกัประเภทสุกี้ และ
อำหำรประเภทอื่น ไดแ้ก่ ติม่ซ ำ และอำหำรจำนเดยีวบรกิำรเหมอืนร้ำนเอม็เค สุกี้ แต่วตัถุดบิและอำหำรที่
ใหบ้รกิำรจะเป็นระดบัพรเีมีย่ม ทัง้น้ี กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้นเอม็เค โกลด ์  คอื กลุ่มลูกคำ้เดมิของรำ้น
เอม็เค สุกี้ ที่มรีำยไดค้่อนขำ้งสูง ชื่นชอบอำหำรเกรดพรเีมีย่ม และต้องกำรใช้รำ้นเอม็เค โกลด ์เป็นสถำนที่
เลี้ยงรบัรอง กำรตกแต่งของรำ้นเอม็เค โกลด ์จะเน้นควำมหรูหรำ ประดบัดว้ยไฟและวสัดุหลำกส ีท ำใหเ้กดิ
ประกำยระยบิระยบัสวยงำม วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในรำ้นจะเน้นควำมหรูหรำ เช่น กำรใช้หมอ้ไฟสทีอง จำนชำม
กระเบือ้ง นอกจำกน้ีรำยละเอยีดอื่นๆ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ตกแต่ง ป้ำยชื่อรำ้น ครวัเป็ดยำ่งที่โชวด์ำ้นหน้ำรำ้น ผำ้
รองจำน แบบฟอรม์พนกังำน ไดร้บักำรออกแบบอยำ่งพถิพีถินัและมสี่วนประกอบของสทีอง เพื่อใหด้หูรหูรำ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ร้ำนเอ็มเค โกลด์ มทีัง้หมด 5 สำขำ ตัง้อยู่ในย่ำนธุรกิจที่ส ำคญั ได้แก่ สำขำ
สยำมพำรำกอน สำขำศำลำแดง สำขำเอสพลำนำด สำขำเอกมยั และสำขำจงัซีลอน จงัหวดัภูเก็ต โดย
รูปแบบกำรบรกิำรจะเป็นกำรบรกิำรในรูปแบบตำมสัง่และคดิรำคำตำมประเภทและจ ำนวนอำหำร  โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 550 บำท นอกจำกน้ี ร้ำนเอ็มเค โกลด์ ยงับรกิำรอำหำรสุกี้รวมถึง
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อำหำรประเภทอื่นๆ ของหวำน และเครื่องดื่มทัง้หมดในรปูแบบบุฟเฟ่ต์เช่นกนั โดยสำขำทีใ่หบ้รกิำรดงักล่ำว
ม ี3 สำขำ ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี  

สำขำ จงัหวดั บรกิำร 
รำคำสุทธ ิ(ผูใ้หญ่) รำคำสุทธ ิ(เดก็) 

10.00-17.00 17.01-ปิดรำ้น 10.00-17.00 17.01-ปิดรำ้น 

1. สุขมุวทิ เอกมยั*  กรงุเทพฯ จนัทร-์ศกุร ์ 485 535 245 265 

2. เอสพลำนำด*  กรงุเทพฯ ทกุวนั 485 535 245 265 

3. ศำลำแดง กรงุเทพฯ ทกุวนั 485 535 245 265 

  *ยกเวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

3) ร้านเอม็เค ไลฟ์ 

ร้ำนเอ็มเค ไลฟ์ เป็นอีกหน่ึงแบรนด์ในกลุ่มร้ำนอำหำรประเภทสุกี้ในเครอืบรษิทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน)   รำ้นเอม็เค ไลฟ์ ถูกตัง้ใหเ้ป็นรำ้นตน้แบบคอนเซป็ต์ของรำ้นเอม็เคสุกี ้ซึง่ไดร้บัแรงบนัดำล
ใจจำกจุดเด่นต่ำงๆ ของแบรนดเ์อม็เคและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้ำ Gen Y มำเป็นจุดตัง้ต้นในกำรคิดคอน
เซป็ตร์ำ้น   

นิยำมของค ำว่ำ “LIVE” ในชื่อของแบรนด์น้ีคือควำมมีชีวิตชีวำ ซึ่งค ำว่ำ  LIVE ของ MK LIVE ถูกแตก
ออกเป็นองคป์ระกอบหลกัๆ อยู่ 6 องคป์ระกอบ คอื LIVE Ingredients, LIVEly Service, LIVE Showcase,  
LIVE Decoration, LIVE Experiences และ LIVE Bonding  ที่เอ็มเค ไลฟ์ ทัง้อำหำร กำรบริกำร และ
ประสบกำรณ์มื้ออำหำรถูกออกแบบมำให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงจำกร้ำนเอ็มเค สุกี้ 
ยกตวัอยำ่งเมนูพเิศษ เช่น สกุีน่ึ้ง และสกุีย้ำกีส้ไตลญ์ี่ปุ่ นต้นต ำรบั หรอืกำรบรกิำรทีเ่ป็นกนัเองของพนักงำน 
หรอืครวัโชวท์ีเ่ชฟของเอม็เค ไลฟ์ ปรงุเมนูสดๆ ใหลู้กคำ้ไดเ้หน็ โดยคอนเซป็ต์ของรำ้นน้ีหวงัว่ำลูกคำ้จะได้
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ กลบัไปทุกครัง้ที่มำรบัประทำนที่รำ้น และมคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 500 
บำท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ร้ำนเอ็มเค ไลฟ์ มีทัง้หมด 4 สำขำ ได้แก่ สำขำด ิเอ็มควอเทียร์ สำขำเมกำ 
บำงนำ สำขำไอคอนสยำม และสำขำเซน็ทรลัเวลิด ์

2.1.2 ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น 

ร้านยาโยอิ 

รำ้นอำหำรยำโยอ ิด ำเนินกำรโดยบรษิทัย่อย คอื บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั ซึ่งได้รบัสทิธแิฟรนไชส์ใน
กำรด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ยำโยอ ิเคน มำจำก Plenus Co., Ltd. ซึง่เป็นบรษิทั
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยญ์ี่ปุ่ น และเป็นหน่ึงในผูน้ ำในธุรกิจรำ้นอำหำรของประเทศญี่ปุ่ น โดยรำ้นอำหำร
ยำโยอ ิสำขำแรกในประเทศไทยเปิดใหบ้รกิำรในปี 2549 

รำ้นอำหำรยำโยอิ ตกแต่งในบรรยำกำศสดใส เป็นกนัเอง บรกิำรอำหำรญี่ปุ่ นภำยใต้แนวคดิ “เสริฟ์รอ้น อร่อย
เรว็” เน้นกำรใหบ้รกิำรที่รวดเรว็ แต่มคีุณภำพ ปรุงใหม่ทุกจำน และมรีำคำสมเหตุสมผล โดยแนวคดิน้ีไดน้ ำมำ
จำกรูปแบบกำรใช้ชวีติของชำวญี่ปุ่ น คือแม้จะต้องอยู่ในภำวะเร่งรบีเพยีงใด ทุกอย่ำงในชวีติประจ ำวนัจะต้อง
ประณีตและได้มำตรฐำน ไม่เว้นแม้แต่เรื่องอำหำร  ซึ่งสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนไทยที่ให้ควำมส ำคญักบั
อำหำรกำรกนิเช่นกนั   
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รำ้นอำหำรยำโยอิ บรกิำรอำหำรญี่ปุ่ นทัง้ประเภทจำนเดยีว (A La Carte) และอำหำรเป็นชุด (Set Menu) ซึ่งจะ
บรกิำรมำพรอ้มกบั ขำ้ว สลดัผกั ซุปมโิสะ เครื่องเคยีงแบบญี่ปุ่ นประจ ำวนั อำหำรแนะน ำ ไดแ้ก่ หมชูุบแป้งทอด
รำดซอสมโิสะ หมูย่ำงกระทะรอ้น ขำ้วหน้ำเน้ือประเภทต่ำงๆ ขำ้วกล่องแบบญี่ปุ่ น นอกจำกน้ียงัมบีรกิำร อุด้ง    
รำเมน อำหำรทำนเล่น เช่น เกีย๊วซ่ำ พซิซ่ำญี่ปุ่ น และขนมหวำน รวมถงึเครื่องดื่มที่หลำกหลำย โดยมคีำ่ใช้จ่ำย
เฉลีย่ต่อคนต่อครัง้ประมำณ 240 บำท 

นอกจำกน้ี ยงัมกีำรพฒันำและคดัสรรเมนูใหม่ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอร่วมกบัเชฟชำวญี่ปุ่ นของยำโยอิ เคน ประเทศ
ญี่ปุ่ น เพื่อให้ได้เมนูที่เข้ำกบัฤดูกำล และยงัคงรูปแบบควำมเป็นอำหำรญี่ปุ่ น โดยจะผลดัเปลี่ยนหมุนเวยีนมำ
ใหบ้รกิำร  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 รำ้นอำหำรยำโยอ ิมจี ำนวนทัง้หมด 194 สำขำทัว่ประเทศ  

ภูมภิำค จ ำนวนสำขำ 
กรงุเทพและปรมิณฑล 115 
ภำคกลำง 15 
ภำคเหนือ 6 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 18 
ภำคตะวนัออก 22 
ภำคใต้ 13 
ภำคตะวนัตก 5 
รวม 194 

ร้านฮากาตะ 

ในเดอืนตุลำคม ปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นฮำกำตะ สำขำแรกที่โรงพยำบำลศิรริำช รำ้นฮำกำตะ
บรกิำรอำหำรญี่ปุ่ นประเภทรำเมนชนิดต่ำงๆ เกี๊ยวซ่ำ และเครื่องดื่มชนิดต่ำงๆ มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้
ประมำณ  200 บำท รำ้นฮำกำตะ สำขำโรงพยำบำลศริริำช เป็นสว่นหน่ึงของ CSR ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะ
บริจำคก ำไรหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยให้แก่โรงพยำบำลศิริรำชทัง้หมด  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ร้ำนฮำกำตะ มี
จ ำนวน 6 สำขำ ไดแ้ก่  สำขำโรงพยำบำลศริริำช  สำขำเซน็ทรลั เชยีงใหม่ สำขำเซน็ทรลั หำดใหญ่ สำขำดอน
เมอืง สำขำเซน็ทรลั เวสตเ์กต และสำขำเดอะมอลล ์งำมวงศว์ำน 

ร้านมิยาซากิ 

ในเดอืนตุลำคม ปี 2555 บรษิทัฯ ได้เปิดร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นมิยำซำกิ สำขำแรกที่ศูนย์กำรค้ำเดอะซีน ทำวน์อิน
ทำวน์ (The Scene Town in Town) ซอยลำดพรำ้ว 94 โดยบรกิำรอำหำรญี่ปุ่ นกระทะรอ้นประเภทต่ำงๆ (เทป
ปันยำก)ิ เครื่องดื่มและขนมหวำนประเภทต่ำงๆ มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 320 บำท ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 รำ้นมยิำซำก ิมจี ำนวน 21 สำขำ 

2.1.3 ธรุกิจร้านอาหารไทย 

ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด 

รำ้นอำหำรแหลมเจรญิ ซฟู้ีด เป็นรำ้นอำหำรทะเลแบบไทยทีม่เีอกลกัษณ์ของชำวจงัหวดัระยอง มคีวำมโดดเด่น
ดว้ยคุณภำพ ควำมสด และรสชำต ิโดยมเีมนูยอดนิยม ไดแ้ก่ ปลำกระพงทอดน ้ำปลำ และยงัมเีมนูอำหำรทะเล
อีกมำกมำย ทัง้เมนูปลำ กุ้ง ปลำหมกึ ปู หอย มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 500 บำท ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 รำ้นแหลมเจรญิ ซฟู้ีด มจี ำนวน 29 สำขำ 
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ร้าน ณ สยาม 

ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม เป็นร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ บรกิำรอำหำรไทยเต็มรูปแบบ ตกแต่งใน
รูปแบบไทย โดยคงควำมเป็นร้ำนอำหำรไทยเหมอืนยุคก่อตัง้สำขำแรกที่สยำมสแควร์ ก่อนที่ร้ำนอำหำรของ
บรษิทัฯ จะมุ่งใหบ้รกิำรอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้เป็นหลกั เน้นกลุ่มลูกคำ้ที่มรีำยไดร้ะดบักลำงถงึสูง อำหำรไทยที่
ใหบ้รกิำรมตีัง้แต่อำหำรประเภทกบัขำ้ว ไดแ้ก่ น ้ำพรกิ ตม้ย ำ แกง ผดัผกัชนิดต่ำงๆ อำหำรจำนเดยีว ก๋วยเตีย๋ว 
อำหำรทำนเล่น ตลอดจนขนมหวำน และเครื่องดื่มที่หลำกหลำย มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 230 
บำท ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 รำ้น ณ สยำม ม ี1 สำขำ ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ B1 ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ บำงนำ  

ร้านเลอ สยาม 

ส ำหรบัรำ้นอำหำร เลอ สยำม เป็นรำ้นอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ และบรกิำรอำหำรไทยเตม็รปูแบบเช่นกนั 
รำ้นอำหำร เลอ สยำม ตกแต่งในรูปแบบไทย ในบรรยำกำศที่หรู มรีะดบั อำหำรต่ำงๆ รวมถงึเครื่องดื่มจะเป็น
ระดบัพรเีมีย่ม โดยรำ้นอำหำร เลอ สยำม เน้นกลุ่มลูกคำ้ชำวต่ำงชำต ิหรอืกลุ่มลูกคำ้ที่มรีำยไดค้่อนขำ้งสูงและ
ต้องกำรใช้รำ้นเป็นสถำนที่เลี้ยงรบัรอง มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 600 บำท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2563 ร้ำนเลอ สยำม มี 3 สำขำ ได้แก่ สำขำศำลำแดง สำขำจงัซีลอน จงัหวดัภูเก็ต และสำขำลอนดอนสตรที 
กรงุเทพฯ 

2.1.4 ธรุกิจร้านข้าวกล่อง 

รำ้น บซิซี ่บอ็กซ ์เป็นรำ้นขำ้วกล่องสไตล์แกรบแอนดโ์กที่ลูกคำ้สำมำรถเลอืกเมนูขำ้วกล่องที่รำ้นปรุงสดใหม่ทุก
วนัจำกชัน้วำงควบคุมอุณหภูมิร้อนหรอืเยน็และน ำไปจ่ำยเงนิที่แคชเชียร์  ร้ำนบิซซี่ บ็อกซ์ น ำเสนออำหำรที่
หลำกหลำยตัง้แต่อำหำรทำนเล่น อำหำรจำนหลกั ไปจนถงึของหวำนและเครื่องดื่ม และหลำกหลำยเชือ้ชำต ิไม่
ว่ำจะเป็นอำหำรไทย ญี่ปุ่ น ตะวนัตก ฯลฯ  รำ้นบซิซี่ บอ็กซ์ เป็นรำ้นที่เหมำะกบัทุกมือ้อำหำรที่ลูกคำ้มเีวลำไม่
มำก ไม่ว่ำจะเป็นมือ้เช้ำ กลำงวนั หรอืเยน็ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 รำ้นบซิซี่ บอ็กซ์ มทีัง้หมด 6 สำขำ ใน
เขตกรงุเทพมหำนคร  

2.1.5 ธรุกิจร้านกาแฟและเบเกอร่ี 

ในเดอืนกนัยำยน ปี 2555 บรษิทัฯ ได้เปิดร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ซึ่งพฒันำขึ้นเองโดยบริษทัฯ ภำยใต้ชื่อและ
เครื่องหมำยกำรค้ำ “เลอ เพอทิท” โดยบริกำรขนมทำนเล่น เบเกอรี่ กำแฟ และเครื่องดื่มประเภทต่ำงๆ มี
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 150 บำท ร้ำนเลอ เพอทิท สำขำโรงพยำบำลศิรริำชเป็นส่วนหน่ึงของ 
CSR ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะบรจิำคก ำไรหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยให้แก่โรงพยำบำลศิริรำชทัง้หมด  ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 ร้ำนเลอ เพอทิท มจี ำนวน 3 สำขำ ได้แก่ สำขำโรงพยำบำลศิรริำช สำขำลอนดอนสตรที และ
สำขำส ำนกังำนใหญ่ 

2.1.6 ธรุกิจร้านขนมหวาน 

เอม็เค ฮำรเ์วสต ์เป็นรำ้นขำยขนมและเครื่องดื่มทีไ่ดร้บัแรงบนัดำลใจมำจำกวตัถุดบิธรรมชำต ิมเีมนูขนมหวำนที่
หลำกหลำยใหลู้กคำ้ไดเ้ลอืกสรร ไม่ว่ำจะเป็นไอศกรมีโฮมเมดหลำกหลำยรสชำต ิวำฟเฟิลผลไมต้่ำงๆ พำรเ์ฟ่ ต์
บวัลอยโฮมเมด และอื่นๆ  นอกจำกน้ี รำ้นเอม็เค ฮำรเ์วสต ์ยงัน ำเสนอเครื่องดื่มต่ำงๆ ไมว่ำ่จะเป็นเมนูกำแฟ ชำ 
หรอืเครื่องดื่มสูตรต้นต ำรบัของรำ้นต่ำงๆ  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 รำ้นเอม็เค ฮำรเ์วสต์ ม ี1 สำขำ ตัง้อยู่ที่ 
ชัน้ 6 หำ้งสรรพสนิคำ้ด ิเอม็ควอเทยีร ์  

2.1.7 บริการส่งถึงบ้านและบริการจดัเลีย้งนอกสถานท่ี 

กำรบรกิำรสง่ถงึบำ้น Home Delivery และบรกิำรจดัเลีย้งนอกสถำนที่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ และบรษิทั เอม็ เค 
อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั โดยบรกิำรส่งอำหำรจำกรำ้นเอม็เค สุกี้ และรำ้นยำโยอิ ถงึบ้ำนตัง้แต่เวลำ 10.00-21.00 น. 
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(หรอืตำมเวลำเปิด-ปิดของหำ้งสรรพสนิคำ้) โดยจ ำนวนสัง่อำหำรขัน้ต ่ำจำกทัง้สองรำ้นคอื 150 บำท (ยงัไม่รวม
ค่ำจดัส่ง) หำกเป็นอำหำรสดรำยกำรย่อยของรำ้นเอม็เค สุกี้ จ ำนวนสัง่ข ัน้ต ่ำจะเริม่ต้นที่ 199 บำท ค่ำบรกิำรส่ง
อำหำรครัง้ละ 40 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว) นอกจำกน้ี ลูกค้ำยงัสำมำรถสัง่จองเป็นออร์เดอร์ล่วงหน้ำ
ส ำหรบังำนสมัมนำหรืองำนประชุมได้ด้วย  โดยสำมำรถช ำระค่ำอำหำรเป็นเงินสดหรือบตัรเครดิตวีซ่ำและ
มำสเตอรก์ำรด์ทุกธนำคำร ซึง่กำรสัง่อำหำรสำมำรถท ำได ้2 ช่องทำง คอื  

 สัง่ทำงโทรศพัท:์  02-248-5555 หรอื 1642 
 สัง่ทำงออนไลน์ผำ่นเวบ็ไซต:์   

 https://www.mk1642.com 
 https://yayoirestaurants.com 

ส ำหรบับรกิำรจดัเลี้ยงนอกสถำนที ่รำ้นเอม็เค สุกี้ บรกิำรรบัสัง่อำหำรล่วงหน้ำและบรกิำรอำหำรกล่องส ำหรบัจดั
งำนเลี้ยง งำนพธิกีำรหรอืกิจกรรมต่ำงๆ  บรษิทัฯ มบีรกิำรจดัเลี้ยงนอกสถำนที่อย่ำงครบวงจร โดยจะมีกำร
บรกิำรอุปกรณ์ เช่น หมอ้สุกี้ ปลัก๊ไฟ โต๊ะเก้ำอี้ และบุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
จดังำนนอกสถำนทีเ่สมอืนลูกคำ้นัง่ทำนสกุีท้ีร่ำ้นดว้ย 

2.1.8 ร้านอาหารในต่างประเทศ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 มจี ำนวนรำ้นเอม็เค สุกี้ รำ้นยำโยอ ิและรำ้นมยิำซำก ิในต่ำงประเทศ รำยละเอียด
ดงัน้ี 

ประเทศ จ ำนวนรำ้น 
เอม็เค สกุี้ 

จ ำนวนรำ้น 
ยำโยอ ิ

จ ำนวนรำ้น 
มยิำซำก ิ

ด ำเนินธุรกจิโดย 

ญี่ปุ่ น 26 - - Plenus MK Co., Ltd.  
(บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 12 / ไดร้บั
สทิธแิฟรนไชสจ์ำกบรษิทัฯ)  

สงิคโปร ์ - 11 - Plenus & MK Pte. Ltd. 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 50 / เป็น
บรษิทัร่วมคำ้) 

เวยีดนำม 8 - - Global Investment Gate Joint-
Stock Company เป็นกจิกำรทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกนัทีไ่ดร้บัสทิธแิฟรนไชส์
จำกบรษิทัฯ 

ลำว 2 - 1 Premium Food Co., Ltd. เป็น
กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัทีไ่ดร้บั
สทิธแิฟรนไชสจ์ำกบรษิทัฯ ในกำร
ด ำเนินงำนรำ้นเอม็เค สกุี้ 
V&V Restaurant เป็นกจิกำรทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกนัทีไ่ดร้บัสทิธแิฟรนไชส์
จำกบรษิทัฯ ในกำรด ำเนินงำนรำ้น
มยิำซำก ิ

 

 

 

https://www.mk1642.com/
https://yayoirestaurants.com/
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2.1.9 สถาบนัฝึกอบรม 

ด ำเนินกำรโดยบรษิทั เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร ์จ ำกดั หรอืสถำบนัฝึกอบรมเอม็เค ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 
พ.ศ. 2549 เพื่อใหบ้รกิำรฝึกอบรมงำนดำ้นบรกิำรและทกัษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนแก่พนักงำนของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย เน่ืองจำกบรษิทัฯ ตระหนักดวี่ำทรพัยำกรที่มคี่ำมำกที่สุดขององค์กรคอื พนักงำน  บรษิทัฯ จงึให้
ควำมส ำคญักบักำรสรรหำ คดัเลอืก ดแูลเอำใจใส ่และพฒันำบุคลำกรอยำ่งเป็นระบบ บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำหลกัสูตร
กำรฝึกอบรมตำมมำตรฐำนของบรษิทัฯ อยำ่งเขม้ขน้ พนกังำนทุกส่วนงำน ไมว่ำ่จะเป็นพนักงำนสำขำ ทัง้ทีเ่ป็น
พนกังำนประจ ำหรอืพนกังำนชัว่ครำว ซึง่รวมถงึ นกัเรยีน นกัศกึษำ พนกังำนฝ่ำยบรหิำรจดักำร รวมทัง้ผูบ้รหิำร 
จะต้องไดร้บักำรอบรมพฒันำควำมรู้ และไดร้บักำรดูแลจำกบรษิทัฯ ในมำตรฐำนเดยีวกนัตำม Training Road 
Map เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนควำมกำ้วหน้ำในอำชพี (Career Path) ของต ำแหน่งงำนของพนกังำนแต่ละคน  

สถำบนัฝึกอบรมเอ็มเค ตัง้อยู่ที่ถนนบำงนำ-ตรำด กม.3 ตรงข้ำมกบัศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลัพลำซำ บำงนำ เป็น
อำคำร 7 ชัน้ ทีม่หีอ้งฝึกอบรมหลำยรูปแบบ มอีุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรมอย่ำงครบครนั หลกัสตูรส่วนใหญ่
เป็นหลกัสูตรที่ใช้ควำมรู้และควำมสำมำรถด้ำนงำนบริกำรจำกบุคลำกรภำยใน วิทยำกรจึงประกอบไปด้วย
ผู้บรหิำรระดบัต่ำงๆ หวัหน้ำงำนและผู้เชี่ยวชำญ มคีรูฝึกที่มปีระสบกำรณ์ในงำนบริกำรเป็นผู้ให้ควำมรู้และ
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็น ทกัษะกำรใหบ้รกิำรที่เป็นมำตรฐำน รวมทัง้ทศันคตทิี่ดตี่อลูกคำ้และจติใจ
ที่รกักำรบรกิำร ส่งผลให้พนักงำนเอ็มเคทุกคนมุ่งมัน่ที่จะร่วมกนัสร้ำงสรรค์ผลงำนบริกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
นัน่คอืกำรบรกิำรเพื่อใหลู้กคำ้พงึพอใจมำกทีสุ่ด 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั  

2.2.1  ภาวะอตุสาหกรรม 

ในปี 2563 ธุรกจิรำ้นอำหำรต้องเจอควำมทำ้ทำยอย่ำงมำก ทัง้จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ 
กำรหดตวัของนักท่องเที่ยวไทยและต่ำงชำต ิประกอบกบัปัจจยักดดนัดำ้นเศรษฐกจิและก ำลงัซือ้ที่อ่อนแอ ท ำให้
มลูคำ่ธรุกจิรำ้นอำหำรปี 2563 หดตวัลงรอ้ยละ 6 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 หรอืมมีลูคำ่ประมำณ 404,488 ลำ้นบำท
โดยแบ่งเป็น รำ้นอำหำรสตรทีฟู้ด มสีดัสว่นประมำณ 41% รำ้นอำหำรทีเ่ป็นผูป้ระกอบกำรรำยเลก็และไม่มสีำขำ 
32% และร้ำนอำหำรที่มีสำขำ 27%(1) โดยผู้ประกอบกำรจะต้องเร่งปรบัตวัสู่บรรทดัฐำนใหม่ทำงธุรกิจ (New 
Normal) ที่สอดรบัไปกบัพฤติกรรมของลูกค้ำที่เปลี่ยนไป กระจำยช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้ให้ครอบคลุมกลุ่ม
ลูกคำ้ในช่องทำงอื่นๆ มำกขึน้ และปรบักระบวนกำรและรปูแบบธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค
และสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

2.2.2  การแข่งขนั  

ในปี 2563 สถำนกำรณ์กำรแข่งขันในตลำดธุรกิจร้ำนอำหำรยังคงเป็นไปอย่ำง ดุเดือดและรุนแรง โดย
ผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร ทัง้เชนรำ้นอำหำรและรำ้นอำหำรทัว่ไปยงัคงตอ้งมกีำรปรบักลยทุธเ์พื่อตอบรบักบักำร
แขง่ขนัทีร่นุแรงขึน้อยำ่งต่อเน่ือง และตอบรบักบัพฤตกิรรมของลูกคำ้ในแต่ละกลุ่มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ในส่วนของเอ็มเค สุกี้  คู่แข่งโดยตรง คอื เครอืข่ำยร้ำนอำหำรที่มสีำขำจ ำนวนมำกที่ครอบคลุมทุกภูมภิำคทัว่
ประเทศ และโดยมำกจะมสีำขำในศูนย์กำรค้ำ โมเดริ์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ที่ตัง้อยู่ในแหล่งชุมชน เช่น 
ร้ำนอำหำรป้ิงย่ำง ไก่ทอด พซิซ่ำ แฮมเบอร์เกอร์ เป็นต้น ทัง้น้ี หำกพจิำรณำจำกร้ำนอำหำรที่มลีกัษณะเมนู
คลำ้ยกนั คูแ่ขง่ของเอม็เค สกุี ้คอื ฮอทพอท ชำบูช ิซูกชิ ิและบำรบ์คีวิ พลำซ่ำ   

ในขณะที่ยำโยอจิะเป็นรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นเสริ์ฟเรว็ที่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศึกษำ 
และกลุ่มวยัรุ่นที่เน้นควำมสะดวกรวดเรว็กบัอำหำรญี่ปุ่ นต้นต ำรบัในรำคำที่ไมแ่พง โดยตลำดรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นใน
ประเทศไทยมกีำรขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกคนไทยนิยมรบัประทำนอำหำรญี่ปุ่ น

1 ทีม่ำ: ศนูยว์จิยักสกิรไทย 
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สูงสุด เมื่อเทียบกบัร้ำนอำหำรต่ำงชำติทัง้หมด โดยคู่แข่งโดยตรงของยำโยอิ คือ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นที่มีเมนู
หลำกหลำยและเปิดใหบ้รกิำรหลำยสำขำ ไดแ้ก่ ฟูจ ิเซน็ และโอโตยะ  

2.2.3  ลกัษณะกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  

รำ้นอำหำรในกลุ่มเอม็เค กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 
 กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ

กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 
 
 

กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง–สงู 

 
 

กลุ่มคนรุ่นใหมท่ีม่ไีลฟ์สไตลท์นัสมยั 

 กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำ และกลุ่มวยัรุ่น ทีม่ ี
รำยไดป้ำนกลำง 

 

 

 

กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง-สงู และ
ชำวต่ำงชำต ิ

 กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 

 กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 

 

 

 
กลุ่มครอบครวัและกลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง-สงู 

 
 
 

กลุ่มครอบครวัและกลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง-สงู 

 กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำ และกลุ่มวยัรุ่น ทีม่ ี
รำยไดป้ำนกลำง 

 กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 

 

 
กลุ่มคนรุ่นใหมท่ีม่ไีลฟ์สไตลท์นัสมยั 

เอม็เค สุกี้ เป็นรำ้นอำหำรที่อยู่ระหว่ำงภตัตำคำรและรำ้นเสริฟ์เรว็ส ำหรบัครอบครวัและเพื่อนฝงู ซึ่งมำทำนแลว้
สำมำรถใช้เวลำสบำยๆ ในร้ำนได้ และสำมำรถท ำเวลำรบัประทำนได้อย่ำงรวดเร็ว ดงันัน้เอ็มเค สุกี้จึงเป็น
ร้ำนอำหำรของผู้บรโิภคที่ต้องกำรรบัประทำนอำหำรเป็นกลุ่ม มอีำหำรรสชำติอร่อยและมสีุขภำพที่ดี บรกิำร
รวดเรว็และคุม้ค่ำกบัเงนิที่จ่ำยไป ดงันัน้ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของเอม็เค สุกี้ จงึครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
กลุ่มคนที่รกัและใส่ใจสุขภำพทุกเพศทุกวยั เช่น กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุ่น ในขณะที่รำ้นยำโยอเิป็นรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นที่เน้นรสชำตอิำหำรญี่ปุ่ นตน้ต ำรบัและเสริฟ์เรว็ ดงันัน้ กลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มคนที่ทนัสมยัและเน้นกำรบริกำรที่รวดเรว็ เช่น กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและ
นักศึกษำและกลุ่มวยัรุ่น ร้ำนอำหำรแหลมเจรญิ ซีฟู้ด เป็นร้ำนอำหำรไทยที่เน้นวตัถุดบิจำกทะเล กลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยจงึเป็นกลุ่มครอบครวั และกลุ่มคนท ำงำนที่มรีำยได้ปำนกลำงขึ้นไป รวมถึงชำวต่ำงชำติที่ชื่นชอบ
อำหำรทะเล ส ำหรบัร้ำนรำเมนฮำกำตะ เน้นรสชำติรำเมนสูตรดัง้เดิม อุดมด้วยคุณค่ำอำหำรและเสิร์ฟเร็ว 
โดยมำกเป็นอำหำรจำนเดยีว กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเป็นกลุ่มครอบครวั คนท ำงำน นักเรยีน นักศกึษำ และกลุ่ม
วยัรุ่นที่ต้องกำรกำรบรกิำรที่รวดเร็ว ส ำหรบัร้ำนมยิำซำกิ เป็นร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นที่เสริ์ฟในกระทะร้อน มคีวำม

http://www.mkrestaurant.com/na-siam
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หลำกหลำยของอำหำรที่ปรุงสดและเสริฟ์ในกระทะรอ้น ในรำคำปำนกลำง กลุ่มเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มครอบครวั 
กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และกลุ่มวยัรุ่น ส ำหรบักลุ่มลูกค้ำของ ณ สยำม และ เลอ สยำม 
โดยมำกจะเป็นกลุ่มครอบครวัและคนท ำงำนที่ชื่นชอบอำหำรไทยรสชำตดิัง้เดมิและสำมำรถท ำเวลำรบัประทำน
ได้อย่ำงรวดเร็ว ในส่วนของร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ เลอ เพอทิท กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มนักเรียน 
นักศกึษำ กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มคนท ำงำน ที่ใช้รำ้นกำแฟเพื่อนัดพบปะพูดคุยหรอืท ำกจิกรรมต่ำงๆ  เช่น อ่ำนหนังสอื
ในบรรยำกำศสบำยๆ ในขณะทีร่ำ้นเอม็เค ฮำรเ์วส เป็นรำ้นขนมหวำนทีเ่น้นลูกคำ้ที่เป็นคนรุ่นใหมท่ีม่ไีลฟ์สไตล์
ทนัสมยั ตอ้งกำรควำมแปลกใหม ่และส ำหรบัรำ้นขำ้วกล่องบซิซี ่บอ็กซ ์ซึง่ขำยเมนูขำ้วกล่องและอำหำรทำนเล่น
ที่หลำกหลำย โดยเน้นควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรให้บรกิำร กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยจงึเป็นกลุ่มคนท ำงำน กลุ่ม
นักเรียนนักศึกษำและกลุ่มวยัรุ่นที่มีรำยได้ปำนกลำงและมีวิถีชีวิตที่เร่ง รีบ มีเวลำในกำรรบัประทำนอำหำร
คอ่นขำ้งจ ำกดั 

2.2.4  กลยทุธก์ารแข่งขนั 

ควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินธุรกิจกว่ำ 30 ปี มำจำกควำมมุ่งมัน่ที่จะพฒันำกำรให้บรกิำรและสนิค้ำให้ดยีิง่ๆ ขึ้น 
โดยบรษิทัฯ มกีำรวำงแผนกลยทุธต์่ำงๆ และกำรน ำนวตักรรมใหม่ๆ  เขำ้มำรว่มประยุกตใ์ชเ้พื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิคำ้
และบรกิำรทีม่คีณุภำพ เพื่อตอบโจทยแ์ละสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุใหลู้กคำ้ โดยมกีลยทุธท์ีส่ ำคญัดงัน้ี 

ก. กลยทุธก์ารสร้างแบรนด ์

กำรสร้ำงแบรนด์เอ็มเค สุกี้ ได้ถูกท ำอย่ำงจรงิจงัและต่อเน่ืองมำหลำยปี โดยมกีำรใช้สื่อโฆษณำเพื่อส่งผลให้   
แบรนด์เป็นที่รู้จกัในวงกว้ำงมำกขึ้น กำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ืองก็เป็นหน่ึงในบทพสิูจน์ว่ำแบรนด์เอม็เค สุกี้ 
ไดร้บักำรตอบรบัจำกลูกคำ้อย่ำงด ีกำรสรำ้งแบรนดจ์ะเน้นควำมจรงิใจและน ำเสนอสิง่ที่มปีระโยชน์ต่อผูบ้รโิภค 
ไม่ว่ำจะเป็นคุณภำพของสนิคำ้ บรกิำรที่ด ีควำมปลอดภยั สถำนที่สะดวก และรำคำที่สมเหตุสมผล จำกปัจจยั
ดงักล่ำวเป็นสว่นส ำคญัทีท่ ำใหแ้บรนดเ์อม็เค สกุีม้คีวำมแขง็แกรง่และครองใจลูกคำ้ตลอดมำ 

ส ำหรบัแบรนดย์ำโยอนิัน้ เป็นแบรนดท์ี่บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธิแ์ฟรนไชสจ์ำกประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นรำ้นอำหำรพรอ้ม
เสริ์ฟในรูปแบบอำหำรชุดสไตล์เสริ์ฟร้อน อร่อยเรว็ และรำคำประหยดั ที่มสีำขำทัว่ประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งเน้นคอน
เซ็ปต์คุณภำพของวตัถุดิบต้องมำที่หน่ึง นอกเหนือจำกรสชำติดี กำรจดัวำงอำหำรน่ำรบัประทำน และควำม
รวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำร ที่ส ำคญัคอื ไม่ว่ำจะกลบัมำทำนอีกกี่ครัง้ และทำนที่ไหนในโลก มำตรฐำนกค็งเดมิ ซึ่ง
ปัจจยัเหล่ำน้ีท ำใหย้ำโยอเิป็นแบรนดท์ีอ่ยูใ่นใจของคนไทยตลอดมำ 

ข. กลยทุธด้์านผลิตภณัฑ ์

เอ็มเค สุกี้ เน้นอำหำรที่มคีุณภำพ มีรสชำติอร่อยและสะอำดถูกหลกัอนำมยั ไม่ว่ำจะเป็นเป็ดย่ำง หมูแดงอบ
น ้ำผึ้ง หรอืหมูกรอบ หรอืเมนูสุกี้ เช่น เน้ือสตัว์ ลูกชิ้น ไข่ไก่ และผกัสดซึ่งเป็นจุดเด่นที่ท ำให้ผู้บรโิภคนึกถึง 
เอม็เค สุกี้ เมื่อคดิถงึผกัสดกค็ดิถงึเอม็เค หรอืซำลำเปำ ติม่ซ ำ คะน้ำฮ่องกง บะหมี่เกี๊ยวสูตรดัง้เดมิที่คดัสรรมำ
ไวบ้รกิำร เอม็เค สกุีย้งัเป็นผูน้ ำในกำรรณรงคก์นิอำหำรปลอดภยัโดยใชเ้ครื่องลำ้งผกัทีท่นัสมยั และน ำเสนอเมนู
สุขภำพ เช่น ชุดผกัสุขภำพที่เน้นผกัสดหลำกหลำยชนิดในจำนใหญ่ และชุดเหด็รวมที่คดัสรรเหด็สดนำนำชนิด 
นอกจำกน้ียงัเป็นผูป้ระกอบกำรรำยแรกทีป่ระกำศว่ำอำหำรของเอม็เค สกุี ้ทุกรำยกำรปรำศจำกผงชูรส ซึง่ไดร้บั
กำรรบัรองจำกองคก์ำรอำหำรและยำอกีดว้ย  

ส ำหรบัยำโยอ ิจะเน้นเมนูที่มคีวำมหลำกหลำยที่มีรสชำตญิี่ปุ่ นต้นต ำรบัซึ่งจะปรบัเปลี่ยนตำมฤดูกำล โดยเน้น
วตัถุดบิที่สดใหม่ที่คดัสรรจำกทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น เน้ือสตัวท์ี่มคีุณภำพ ปลำน ำ เขำ้จำกญี่ปุ่ น 
ขำ้วญี่ปุ่ นชัน้ด ีและน ้ำซอสตน้ต ำรบัของยำโยอ ิเพื่อสรำ้งสรรอำหำรทีม่คีณุภำพและดตี่อสขุภำพของคนไทย และ
เขำ้กบัคอนเซป็ต ์“เสริฟ์รอ้น อรอ่ยเรว็” ของยำโยอทิีท่ ำใหอ้ำหำรญี่ปุ่ นกลำยเป็นชวีติประจ ำวนัของทุกคน  
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ค. กลยทุธด้์านบริการท่ีดี 

เพื่อสรำ้งควำมประทบัใจแก่ลูกคำ้ทุกครัง้ที่เข้ำมำรบัประทำนอำหำรในร้ำนเอม็เค สุกี้ หรอืรำ้นยำโยอ ิลูกคำ้จะ
ได้รบักำรต้อนรบัจำกพนักงำนที่มีรอยยิ้มและใบหน้ำที่แจ่มใส เป็นกนัเอง มมีำรยำทและอธัยำศยัไมตรีแบบ
ไทยๆ ใส่ใจควำมสะอำด และกำรใหบ้รกิำรที่รวดเรว็ รวมถงึบรกิำร Home Delivery ที่เน้นบรกิำรส่งอำหำรให้
ลูกค้ำตรงเวลำ ซึ่งบริษัทฯ มีฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ (Quality Assurance) เข้ำมำตรวจสอบคุณภำพกำร
ใหบ้รกิำรของพนักงำนทุกคนตัง้แต่พนักงำนในครวั พนักงำนเสริฟ์ แคชเชยีร ์ตลอดจนแม่บ้ำนเพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำ
พนักงำนทุกคนปฏบิตัิตำมขัน้ตอนที่บรษิทัฯ วำงไว ้นอกจำกน้ี ยงัมลีูกคำ้จดัตัง้ (Secret Customer) มำส ำรวจ
และใหค้ะแนนทุกสำขำเป็นประจ ำอกีดว้ย 

ง. กลยทุธใ์นการสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า 

ควำมพอใจของลูกคำ้คอืหน่ึงในเป้ำหมำยที่บรษิทัฯ จะตอ้งตอบโจทย ์จงึมกีำรส ำรวจควำมพอใจจำกลูกค้ำอย่ำง
ต่อเน่ืองจำกใบแสดงควำมคดิเหน็ของลูกค้ำ กำรให้พนักงำนพูดคุยสอบถำมลูกคำ้อย่ำงใกล้ชิด กำรท ำ Focus 
Group เป็นระยะๆ เพื่อหำควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศเพื่อน ำเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ๆ มำยกระดบักำรให้บรกิำร เช่น กำรน ำเครื่อง PDA ใช้ส ัง่อำหำรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรให้ 
บรกิำรรวดเรว็ยิง่ขึน้และลดควำมผดิพลำดให้น้อยลงที่สุด และกำรน ำ Tablet มำใหลู้กคำ้สัง่อำหำรด้วยตนเอง 
เป็นตน้    

จ. กลยทุธก์ารรกัษาฐานลกูค้า 

เพื่อเป็นกำรรกัษำฐำนลูกค้ำและสรำ้งควำมสมัพนัธอ์ย่ำงต่อเน่ือง บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรตลำดดำ้นสมำชิกมำนำน
กวำ่ 30 ปี ปัจจบุนัมฐีำนลูกคำ้มำกกวำ่ 1 ลำ้นคน บตัรสมำชกิของแบรนดเ์อม็เคแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ MK 
Red Card ที่มอบส่วนลดใหลู้กคำ้ทัว่ไป 10% MK Black Card ที่มอบส่วนลดใหลู้กคำ้ที่มยีอดรบัประทำนสะสม
ถงึ 12,000 บำท 12% และ MK Diamond Card ทีม่อบสว่นลดใหลู้กคำ้ทีม่ยีอดรบัประทำนสะสมถงึ 30,000 บำท 
15% บตัรสมำชกิของเอม็เคน้ีสำมำรถสะสมคะแนนจำกยอดรบัประทำนเพื่อน ำไปแลกบตัรของขวญัและสินค้ำ
อื่นๆ ของเอ็มเค โดยบตัรสมำชิกแต่ละประเภทมีส่วนลดและสทิธปิระโยชน์ที่แตกต่ำงกนัออกไป นอกจำกน้ี 
บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำแอปพลเิคชนัเพื่อใหลู้กคำ้ของเอม็เคสำมำรถลงทะเบยีนและใชบ้ตัรสมำชกิไดโ้ดยที่ไม่ต้องพก
บตัรและเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมรวดเรว็ในกำรแลกคะแนนและรบัรู้ข่ำวสำรสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ  แก่
ลูกคำ้สมำชกิ ในปีที่ผ่ำนมำ บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรพฒันำเวบ็ไซต์ส ัง่อำหำรของเอม็เค www.mk1642.com เพื่อเพิม่
ช่องทำงใหลู้กคำ้สมำชกิในกำรสะสมยอดรบัประทำนผำ่นกำรสัง่อำหำรออนไลน์ไดอ้กีหน่ึงช่องทำง เน่ืองจำกใน
ปี 2563 ทีผ่ำ่นมำเกดิเหตุกำรณ์ลอ็กดำวน์จำกกำรระบำดของโควดิ-19 เอม็เคไดข้ยำยอำยสุทิธพิเิศษต่ำงๆ เพื่อ
รกัษำสทิธิใ์หก้บัลูกคำ้สมำชกิ และมกีำรสื่อสำรถงึลูกคำ้สมำชกิเป็นกลุ่มแรกในกำรรบัสทิธพิเิศษต่ำงๆ นอกจำก
กำรตลำดด้ำนระบบสมำชิกแล้ว บรษิทัฯ ยงัมกีำรจดักจิกรรมพเิศษในช่วงเทศกำลส ำคญัต่ำงๆ ของครอบครวั 
เช่น วนัแม่ และวนัพ่อ โดยกำรจดัท ำกิจกรรมถ่ำยรูปใส่กรอบที่ระลึกส ำหรบัเทศกำลต่ำงๆ  พร้อมมอบให้กบั
ลูกคำ้เพื่อใหลู้กคำ้นึกถงึรำ้นเอม็เคทุกครัง้เมื่อถงึเทศกำลพเิศษต่ำงๆ และสำมำรถช่วยรกัษำฐำนลูกคำ้ประจ ำได้
อยำ่งเหนียวแน่นตลอดมำ  

ฉ. กลยทุธด้์านความปลอดภยั 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของลูกคำ้และพนักงำนตัง้แต่เริม่ต้นธุรกจิจนถงึปัจจุบนั ตัง้แต่กำรเป็น
ร้ำนสุกี้ร้ำนแรกที่น ำเตำไฟฟ้ำมำใช้ จนถึงคดั เลือกวสัดุที่ผลิตหม้อสุกี้ที่ปลอดสำรอันตรำยและกำรน ำเตำ
แม่เหล็กไฟฟ้ำมำให้บรกิำร นอกจำกน้ียงัมกีำรพฒันำ Safety Ring เพื่อป้องกนัหม้อสุกี้หก รวมถึงกำรติดตัง้
อุปกรณ์ป้องกนัไฟดูด หรอืระบบตดัไฟอตัโนมตัไิว้ใต้โต๊ะและทีแ่ผงไฟควบคุมยงัมรีะบบตดัไฟส ำรองอกีชุด เพื่อ
มัน่ใจไดว้ำ่จะไมเ่กดิเหตุกำรณ์ไฟรัว่กบัลูกคำ้ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัเน้นคณุภำพและควำมสะอำดของอำหำรทุก

http://www.mk1642.com/
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รำยกำรและค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของลูกคำ้เป็นส ำคญั โดยมีผูช้ ำนำญกำรเรื่องมำตรฐำนอำหำรปลอดภยัดูแล
ตัง้แต่กำรรบัมอบสนิคำ้ ขัน้ตอนกำรปรุงอำหำรในโรงงำนครวักลำง ระบบขนส่งไปยงัสำขำทัว่ประเทศ และกำร
จดัเก็บอำหำรในแต่ละสำขำ นอกจำกน้ียงัมีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนทุกคนเพื่อให้เข้ำ ใจและสำมำรถ
ปฏบิตังิำนตำมมำตรฐำนทีบ่รษิทัฯ วำงไว ้ 

ช. กลยทุธด้์านการตลาด 

(1) ร้านเอม็เค สกีุ ้

ในปี 2563 เอ็มเค เรสโตรองต์ ได้จดัท ำกิจกรรมกำรตลำดโดยให้ควำมส ำคญัและเน้นย ้ำในกำรสื่อสำรเรื่อง
คุณภำพ มำตรฐำน และควำมสะอำดสูงสุดของสนิค้ำและกำรบรกิำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมมัน่ใจใน
สนิค้ำกำรบรกิำรของแบรนด์เอ็มเค ในช่วงวกิฤตโควดิ-19 บรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบเป็นระยะเวลำหลำยเดอืน 
ส่งผลใหม้กีำรเปลี่ยนแปลงในกลยุทธก์ำรตลำดจำกพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนไป บรษิทัฯ  ใหค้วำมส ำคญั
กบัช่องทำงเดลิเวอรี่เป็นอย่ำงมำกในช่วงเวลำล็อกดำวน์ บรษิทัฯ ได้ขยำยช่องทำงจ ำหน่ำยสนิค้ำและบรกิำร 
รวมถงึกำรท ำกำรตลำดโดยยดึช่องทำงกำรสง่เดลเิวอรีเ่ป็นหลกั บรษิทัฯ ไดม้กีำรขยำยสำขำใหบ้รกิำรผำ่นพำรท์
เนอรส์่งอำหำรไม่ว่ำจะเป็น Grab, Lineman, Foodpanda และ Gojek รวมไปถงึกำรจดัโปรโมชัน่และออกสนิคำ้
ใหม่ตำมพฤตกิรรมของลูกคำ้ในช่วงเวลำดงักล่ำว เอม็เคออกโปรโมชัน่เพื่อดงึดูดควำมสนใจของลูกคำ้เดลเิวอรี่
หลำยแคมเปญ ไม่ว่ำจะเป็น “เป็ดย่ำง 1 แถม 1” ที่ลูกคำ้สำมำรถซื้อเป็ดยำ่งเมนูใดกไ็ด ้1 จำนแถม 1 จำน หรอื 
“เซต็สกุี ้Ready to ตม้” ทีจ่ดัเซต็สกุีแ้ถมหมอ้ไฟฟ้ำฟรซีึง่สะดวกส ำหรบัลูกคำ้ในกำรปรงุเซต็สุกี ้หรอื “ชำนมเสอื
พ่นไฟ” รำคำพเิศษเพยีง 49 บำท นอกจำกน้ีเอ็มเคมกีำรออกแคมเปญ MK Fresh Market ซึ่งช่วยสนับสนุน
เกษตรกรและคู่ค้ำในช่วงวกิฤตโควดิ-19 โดยจดัวตัถุดบิไซส์พเิศษบรรจุปรมิำณที่เยอะขึน้เหมำะส ำหรบัลูกคำ้
ทัว่ไปที่ต้องกำรสัง่วตัถุดิบเพื่อน ำไปปรุงอำหำรประเภทอื่น แม้ในวิกฤตโควิด -19 เอ็มเคยงัคงมีกำรจัดท ำ
โปรโมชัน่อำหำรใหม่อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อดงึดูดลูกคำ้กลุ่มใหม่และเพิม่ควำมหลำกหลำยใหก้บัอำหำรประเภทสุกี้ 
ยกตวัอย่ำงเช่น เอ็มเคหม้อไฟไต้หวนั ซึ่งมีจุดเด่นที่ซุปหม่ำล่ำและซุปไก่ไต้หวนัพร้อมเมนูสุกี้ใหม่ๆ หรือ
เครื่องดื่มที่ช่วยส่งเสริมสุขภำพ เช่น Super C Booster เครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของวิตำมินซีสูง 1,000 
มลิลกิรมั หรอืประเภทของทำนเล่น เช่น ขนมปังมนัม่วงดปิสงัขยำ และบวัลอยจโิอเวอรโ์หลด ในช่วงครึง่ปีหลงั
ของปี 2563 บรษิทัฯ น ำสนิคำ้ที่เคยไดร้บัควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก เช่น MK ตอกไข่ตวัจรงิ ซุปเดด็เจแปน ที่มี
จุดเด่นที่น ้ำซุปด ำและน ้ำซุปกระดูกหมูสไตล์ญี่ปุ่ น หรอื MK x Fire Tiger ที่มำพรอ้มรสชำตใิหม่และของที่ระลกึ
กลบัมำโปรโมทอกีรอบเพื่อดงึดูดฐำนลูกคำ้ของสนิคำ้เหล่ำน้ีใหก้ลบัมำใช้บรกิำรที่รำ้นเอม็เค รวมถงึกำรเลือกใช้
สื่อในช่องทำงต่ำงๆ ตำมพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดยใหค้วำมส ำคญักบัสื่อออนไลน์ที่เขำ้ถงึผู้บรโิภคอย่ำงตรง
กลุ่มและเป็นสื่อช่องทำงหลกัในช่วงวกิฤตโควดิ-19 

(2) ร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

กลยุทธก์ำรตลำดของรำ้นอำหำรญี่ปุ่ น “ยำโยอ”ิ ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำเป็นไปในทิศทำงเดยีวกบัแบรนดอ์ื่นๆ ใน
เครอืบรษิทัฯ ซึ่งจดัท ำกิจกรรมกำรตลำดโดยให้ควำมส ำคญัและเน้นย ้ำในกำรสื่อสำรเรื่องคุณภำพ มำตรฐำน 
ควำมสะอำดสูงสดุของสนิคำ้และกำรบรกิำร เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจและมัน่ใจในกำรบรกิำรของแบรนดร์ำ้นอำหำร
ญี่ปุ่ นยำโยอ ิ ในช่วงวกิฤตโควดิ-19 บรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบจำกวกิฤตดงักล่ำวเป็นระยะเวลำหลำยเดอืน ซึ่ง
ส่งผลใหม้กีำรเปลี่ยนแปลงในกลยุทธก์ำรตลำดจำกพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนไป บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญั
กบัช่องทำงเดลเิวอรีเ่ป็นอย่ำงมำกในช่วงเวลำที่เกิดวกิฤต บรษิทัฯ ไดข้ยำยช่องทำงจ ำหน่ำยสนิคำ้และบริกำร 
รวมถงึกำรท ำกำรตลำดโดยยดึช่องทำงเดลเิวอรีเ่ป็นหลกั บรษิทัฯ ไดม้กีำรขยำยสำขำใหบ้รกิำรผ่ำนพำรท์เนอร์
ส่งอำหำรไม่ว่ำจะเป็น Grab, Lineman, Foodpanda และ Gojek รวมไปถงึกำรจดัโปรโมชัน่และออกสนิค้ำใหม่
ตำมพฤติกรรมของลูกค้ำในช่วงเวลำดงักล่ำว ในช่วงเวลำล็อกดำวน์ยำโยอิได้จดัโปรโมชัน่ “เซ็ตปลำซำบะ 1 
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แถม 1” และ “ฟรคีำ่สง่” เพื่อสรำ้งกำรรบัรูใ้นกลุ่มลูกคำ้วงกวำ้งวำ่รำ้นอำหำรยำโยอมิบีรกิำรสง่ถงึบำ้น นอกจำกน้ี
รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยออิอกเมนูใหม่อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อสรำ้งควำมหลำกหลำยและดงึดูดใหลู้กคำ้สำมำรถกลบัมำ
ใช้บรกิำรยำโยอไิดบ้่อยครัง้ยิง่ขึน้ ยกตวัอย่ำงโปรโมชัน่อำหำรใหม่ที่ยำโยอนิ ำเสนอ เช่น เมนูซุปเปอรล์ำวำสุด
คุ้ม เมนูกะทะร้อน ขำยดทีี่มจีุดเด่นตรงท็อปป้ิงไข่ลำวำและเน้ือสตัว์หลำกหลำยในรำคำที่เข้ำถึงง่ำย หรอืข้ำว
หน้ำแกงกะหรีท่ีลู่กคำ้สำมำรถเลอืกระดบัควำมเผด็ไดต้ำมควำมตอ้งกำร ยำโยอยิงัมกีำรจดัเซต็ของทำนเล่นคู่กบั
อำหำรจำนหลกัเพื่อสร้ำงควำมสะดวกให้ลูกคำ้ได้เลอืกสรรอีกด้วย หลงัจำกเหตุกำรณ์ล็อกดำวน์ ยำโยอิยงัคง
ส่งเสรมิกำรพฒันำและน ำเสนอสนิค้ำรำยกำรใหม่อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อเพิม่ควำมน่ำสนใจและดงึดูดกลุ่มลูกค้ำให้
กลบัมำใช้บรกิำรที่รำ้นของยำโยอ ิยกตวัอย่ำงสนิคำ้ใหม่ เช่น เทมปุระโอเวอรโ์หลด ที่ลูกคำ้สำมำรถเลอืกจบัคู่
เมนูเทมปรุะกบัเซต็ทีช่อบ ไมว่ำ่จะเป็นขำ้วและซุปมโิสะ โซบะเยน็ อุดง้แกงกะหรี ่หรอืโซเมนรอ้น และชุดไคเซก ิ
อำหำรญี่ปุ่ นเซต็ใหญ่ที่มเีมนูอำหำรใหเ้ลอืกหลำกหลำยและเหมำะส ำหรบัช่วงเวลำแห่งกำรเฉลมิฉลองในเดอืน
ธนัวำคม นอกจำกน้ี ยำโยอิยงัไดจ้ดัท ำอำหำรประเภทอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็นประเภทอำหำรทำนเล่น เช่น สลดั หรอื 
ทำโกะยำกหิน้ำต่ำงๆ หรอืเครื่องดื่มและของหวำนเมนูใหมท่ีน่ ำเสนอใหก้บัลูกคำ้ 

ในดำ้นของลูกคำ้สมัพนัธน์ัน้ ยำโยอไิดอ้อกบตัรสมำชกิรูปแบบใหม่ทีส่ำมำรถสะสมคะแนนทุกๆ 25 บำทที่มำใช้
บรกิำรทีย่ำโยอ ิพรอ้มโปรโมชัน่เพื่อกระตุ้นใหลู้กคำ้ไดก้ลบัมำใชบ้รกิำรไดบ้่อยครัง้ยิง่ขึน้ เน่ืองจำกในปี 2563 ที่
ผำ่นมำเกดิเหตุกำรณ์ลอ็กดำวน์จำกกำรระบำดของโควดิ-19 ยำโยอไิดข้ยำยอำยสุทิธพิเิศษต่ำงๆ เพื่อรกัษำสทิธิ
ใหก้บัลูกคำ้สมำชกิดว้ยเช่นกนั 

(3) ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด 

กลยุทธ์กำรตลำดของแหลมเจริญซีฟู้ดในปี 2563 มีกำรปรบัเปลี่ยนรูปแบบแผนงำนในส่วนต่ำงๆ  เพื่อให้
สอดคล้องกบันโยบำยหลักของกลุ่มบริษทัฯ โดยทำงแบรนด์เน้นย ้ำและให้ควำมใส่ใจในเรื่องกำรยกระดบั
มำตรฐำนควำมสะอำดสูงสุดของอำหำรและกำรบรกิำร ทัง้ในส่วนของสำขำและครวักลำง รวมถงึกำรใหค้วำมรู้
กบับุคลำกรของแหลมเจรญิซฟู้ีดในทุกแผนกเพื่อกำรส่งมอบอำหำรและกำรบรกิำรให้แก่ลูกคำ้ที่เขำ้มำใช้บรกิำร
และลูกคำ้ที่ส ัง่ซื้ออำหำรในช่องทำงกำรขำยต่ำงๆ ใหม้ีประสทิธภิำพมำกขึน้ และสรำ้งควำมพงึพอใจและควำม
ประทบัใจแก่ลูกคำ้ใหไ้ดม้ำกที่สุด ในปี 2563 แหลมเจรญิซฟู้ีดไดข้ยำยช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์กบัทำงลูกคำ้
ผ่ำน Platform ต่ำงๆ รวมทัง้กำรจ ำหน่ำยอำหำรทะเลปรุงส ำเรจ็ผ่ำนทำงช่องทำงเดลเิวอรีใ่นหลำยช่องทำง เช่น 
กำรสัง่ผำ่นบรกิำร 1642 กำรสัง่ผำ่นพำรท์เนอรส์ง่อำหำรไม่ว่ำจะเป็น Grab, Lineman, Foodpanda และ Gojek 
ซึ่งประจวบเหมำะกับกำรเกิดวิกฤตกำรระบำดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ตัง้แต่ต้นปีที่ผ่ำนมำ ท ำให้ผู้บริโภค
ปรบัเปลีย่นวธิกีำรจำกกำรมำนัง่รบัประทำนที่หน้ำรำ้นเป็นกำรสัง่อำหำรเพื่อจดัส่งถงึบำ้นหรอืสถำนทีท่ ำงำน ท ำ
ใหเ้กดิยอดขำยในช่องทำงเดลเิวอรีป่รบัตวัสงูขึน้มำกกวำ่ 100% เมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่ำนมำ แหลมเจรญิซฟู้ีดจงึจดั
โปรโมชัน่เพื่อให้ลูกค้ำได้ส ัง่อำหำรทำงช่องทำงเดลิเวอรี่มำกขึ้น เช่น โปรโมชัน่ปลำกะพงทอดรำดน ้ ำปลำ  
1 แถม 1 เมนูฟู้ดบ๊อกซ ์ซึง่สำมำรถตอบโจทยใ์นช่วงลูกคำ้ Work from home และช่วงวกิฤตกำรระบำดของเชื้อ
โควดิ-19 ไดอ้ย่ำงด ีท ำใหย้อดขำยเพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ส่วนสำขำที่เปิดใหบ้รกิำรตำมปกตมิกีำรจดัโปรโมชัน่
อำหำรชุดสุดคุม้ เริม่ตน้ทีร่ำคำ 699 บำท ซึง่คุม้คำ่ต่อกำรมำรบัประทำนที่รำ้น นอกจำกน้ี ไดม้กีำรออกเมนูใหม่
ตำมช่วงฤดกูำล เช่น เมนูหมกึกะตอยตม้น ้ำด ำ เมนูใบเหลยีงผดัไข ่เมนูผดั 3 ฉุน เป็นตน้ รวมทัง้ยงัไดบ้รรจุเมนู
เหล่ำน้ีลงในโปรโมชัน่อำหำรชุดเพื่อเป็นทำงเลอืกรำยกำรอำหำรใหม่ใหลู้กคำ้ไดท้ดลองสัง่ ท ำใหเ้มนูใหม่เหล่ำน้ี
เป็นทีช่ื่นชอบของลูกคำ้และท ำใหบ้ำงเมนูเป็นเมนูยอดนิยมในเวลำน้ี และในช่วงใกลเ้ทศกำลของกำรเฉลมิฉลอง
ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรบัปีใหม่ ทำงแหลมเจริญซีฟู้ดได้จ ำหน่ำยคูปองเงินสดส ำหรบัรบัประทำนอำหำร (Gift 
voucher) ในชื่อ Privilege Gift Set มูลค่ำถึง 7,000 บำท โดยจ ำหน่ำยในรำคำเพียง 5,980 บำท อีกทัง้ย ัง
สำมำรถมอบและสง่ต่อใหเ้ป็นของขวญัในช่วงเทศกำล ถอืวำ่เป็นแคมเปญกำรตลำดในช่วงสง่ท้ำยปีที่คุม้ค่ำอย่ำง
ยิง่ 
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(4) ร้านมิยาซากิ 

ในปี 2563 แบรนด ์“มยิำซำก”ิ เน้นย ้ำในกำรพฒันำสนิคำ้ใหม่ใหม้คีวำมหลำกหลำยเพื่อดงึดูดลูกคำ้กลุ่มใหม่ให้
มำใช้บรกิำรมำกขึน้ ยกตวัอย่ำงเช่น Pork Chop X-Treme ที่มจีุดเด่นที่วตัถุดบิและซอสรสชำตจิดัจำ้น หรอืกำร
น ำโปรโมชัน่ที่เคยขำยดี เช่น Miyazaki Combine มำน ำเสนออีกครัง้เพื่อดึงดูดฐำนลูกค้ำเดิม นอกจำกน้ี 
มยิำซำกยิงัไดข้ยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยไปช่องทำงเดลเิวอรีผ่่ำน Grab และ Lineman อกีดว้ย มยิำซำกมิกีำร
สรำ้งกำรรบัรูข้องแบรนดผ์ำ่นช่องทำงออนไลน์เป็นหลกั ไดแ้ก่ ช่องทำง Facebook, LINE และ Instagram 

(5) ร้านฮากาตะ 

แบรนด์ “ฮำกำตะ” มกีำรพฒันำสนิค้ำและบรกิำรเพื่อให้เกิดภำพลกัษณ์ที่ดงึดูดลูกค้ำกลุ่มวยัรุ่นมำกขึ้น โดยมี
สนิคำ้เมนูใหม่ๆ น ำเสนอในปรมิำณและรำคำที่คุม้ค่ำ อกีทัง้จดัเซต็โปรโมชัน่พเิศษอำหำรจำนหลกัคู่กบัอำหำร
หมวดอื่นๆ เช่น อำหำรทำนเล่น หรอืเครื่องดื่ม นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ได้ขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยไปช่องทำง 
เดลเิวอรีผ่ำ่น Grab และ Lineman เพื่อรองรบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปในช่วงลอ็กดำวน์อกีดว้ย 

(6) ร้านเลอ เพอทิท 

เลอ เพอททิ มกีำรท ำโปรโมชัน่ใหม่ๆ โดยเน้นเป็นกำรจดัเซต็อำหำรที่รบัประทำนง่ำยและเหมำะกบัมือ้เช้ำมำก
ยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้ไดพ้ฒันำเครื่องดื่มทีห่ลำกหลำยมำไวท้ี่รำ้นใหลู้กคำ้ไดเ้ลอืกสรรอกีเช่นกนั 

ซ. กลยทุธด้์านการเลือกท าเลเปิดขยายสาขา 

บรษิทัฯ มกีำรศึกษำแผนงำนกำรเปิดสำขำใหม่อย่ำงเคร่งครดั  เช่น กำรส ำรวจพื้นที่และควำมหนำแน่นของ
ประชำกรในท ำเลนัน้ๆ กำรศกึษำพฤตกิรรมกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย กำรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนของสำขำบรเิวณ
ใกลเ้คยีงและกำรวเิครำะหท์ำงกำรเงนิ เช่น ระยะเวลำจำ่ยคนืเงนิลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำก
กำรลงทุน (Return on Investment) จะต้องได้ไม่ต ่ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เพื่อใช้ประกอบกำรพจิำรณำควำม
เหมำะสมของกำรเปิดสำขำใหม่ ซึ่งสำขำที่เปิดใหม่จะเน้นกำรเปิดในศูนย์กำรค้ำ โมเดริ์นเทรด และคอมมูนิตี้
มอลล์ที่ตัง้อยู่ในแหล่งชุมชนที่เน้นควำมสะดวกของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย มีพื้นที่ใช้สอยขนำดกลำง มีที่นัง่
ประมำณ 25-30 โต๊ะ  เพื่อใหค้ล่องตวัและสำมำรถเปิดในพื้นที่ขนำดเลก็ลงได้ ขณะเดยีวกนักเ็ป็นกำรลดขนำด
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสดุในกำรบรหิำรจดักำร 

ฌ. กลยทุธก์ารก าหนดราคา 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดรำคำสนิค้ำและบรกิำรให้สะท้อนกบัภำวะเศรษฐกิจไม่ว่ำจะเป็น ค่ำเช่ำพื้นที่
สำขำ รำคำวตัถุดบิ ต้นทุนค่ำเชื้อเพลงิ และค่ำแรง เป็นต้น ซึ่งบรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจว่ำรำคำสนิคำ้ของบริษทัฯ 
นัน้ไดถู้กก ำหนดอยำ่งสมเหตุสมผล และสำมำรถตอบโจทยล์ูกคำ้ไดอ้ยำ่งลงตวั  

ญ. กลยทุธก์ารบริหารต้นทุน 

เน่ืองดว้ย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำ้นอำหำรรวมกนัทัง้สิน้ 721 สำขำ ดว้ยกำรซือ้วตัถุดบิใน
ปรมิำณมำก ท ำใหม้อี ำนำจในกำรต่อรองกบัผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยในระดบัหน่ึง โดยสำมำรถซือ้วตัถุดบิในรำคำที่
สมเหตุสมผล นอกจำกน้ี กำรที่มรีะบบกำรจดักำรสนิคำ้คงคลงัที่ดแีละระบบกำรกระจำยสนิคำ้ที่มปีระสทิธภิำพ 
ส่งผลให้มสีนิค้ำเสยีหำยจำกกำรช ำรุดหรอืหมดอำยุค่อนข้ำงน้อย ท ำให้สำมำรถบรหิำรต้นทุนของวตัถุดิบได้
อยำ่งมปีระสทิธภิำพ   
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2.3  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

กำรจดัหำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 สว่นหลกั คอื โรงงำนครวักลำงและรำ้นอำหำร มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

2.3.1 โรงงานครวักลาง 

ปัจจุบนับรษิทัฯ มโีรงงำนครวักลำงตัง้อยู่ที่ถ.บำงนำ-ตรำด กม.18 ต.บำงโฉลง อ.บำงพล ีสมุทรปรำกำร (ครวั
กลำงบำงนำ-CK4) พื้นที่ใช้สอย 12,476 ตำรำงเมตร และที่ ถ.บำงนำ-ตรำด กม.21 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี 
สมุทรปรำกำร (ครวักลำงบำงนำ-CK5) พืน้ที่ใช้สอย 18,000 ตำรำงเมตร  โดยครวักลำงทัง้ 2 แห่งดงักล่ำวเป็น
หน่วยงำนที่จดัหำวตัถุดบิ ตรวจสอบคุณภำพ และจดัเตรยีมและปรุงอำหำรใหไ้ด้รสชำตทิี่ดทีี่สุด รวมถงึควำม
สะอำด ถูกหลกัอนำมยั และกำรจดัเกบ็เพื่อถนอมอำหำรใหม้อีำยุได้ยำวนำน และเป็นศูนยก์ระจำยสนิค้ำไปยงั
สำขำทัว่ประเทศ นอกจำกน้ี บริษัทฯ มีโรงงำนครัวกลำงเดิม (ครัวกลำงนวนคร -CK3) ซึ่งให้บริษัท 
อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซัพพลำย จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเช่ำเพื่อใช้ในกำรผลิตสินค้ำ  ตัง้อยู่ที่ นิคม
อุตสำหกรรมนวนคร ซอยนวนครโครงกำร 3 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธำนี มพีืน้ที่ใช้
สอย 4,100 ตำรำงเมตร 

ขัน้ตอนกำรจดัหำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรในครวักลำงสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน รำยละเอยีดดงัน้ี 

1. การสัง่ซ้ือวตัถดิุบ  
เน่ืองจำกวัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นอำหำรสด เช่น เน้ือสัตว์ ไข่ ผัก ผลไม้ และข้ำวที่ผลิต
ภำยในประเทศ จงึต้องมกีำรสัง่ซื้อวตัถุดบิเป็นประจ ำทุกวนัเพื่อควำมสดใหม่ของวตัถุดบิ โดยโรงงำนครวั
กลำงจะรบัรำยกำรสัง่สนิคำ้จำกทุกสำขำที่ส่งผ่ำนระบบออนไลน์ทุกสิ้นวนั เพื่อรวบรวมจ ำนวนสนิค้ำแต่ละ
ประเภทก่อนส่งค ำสัง่ซื้อไปยงัผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำย ส ำหรบัวตัถุดบิที่มคีวำมผนัผวนสูง เช่น กุ้ง ปลำ และ
ปลำหมกึ บรษิทัฯ ไดม้กีำรท ำสญัญำสัง่ซื้อล่วงหน้ำที่ระบุปรมิำณกำรสัง่ซื้อ ระยะเวลำกำรส่งมอบ และกำร
ก ำหนดรำคำทีช่ดัเจน เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่จะไมข่ำดแคลนสนิคำ้ดงักล่ำว 

ฝ่ำยจดัซื้อเป็นผูค้ดัเลอืกผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยวตัถุดบิ โดยมเีกณฑก์ำรคดัเลอืกจำกคุณภำพของวตัถุดบิและ
ใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต เช่น ใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อ.ย.) 
ใบรบัรองจำก GMP และ HACCP เป็นต้น นอกจำกน้ี ผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยจะต้องสำมำรถผลติวตัถุดบิที่มี
ลกัษณะเฉพำะตำมที่ก ำหนดไว้และมศีกัยภำพในกำรส่งมอบตำมจ ำนวน วนัและเวลำที่ก ำหนดไว้ได้ ซึ่ง
บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรคดัเลอืกผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยอยำ่งน้อย 2 รำยเพื่อประกอบกำรพจิำรณำกำรจดัซื้อ
ทุกครัง้ และมกีำรตรวจสอบคุณสมบตัิผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยเป็นประจ ำทุกปี ทัง้เรื่องคุณภำพของวตัถุดิบ 
สถำนทีผ่ลติและกำรใหบ้รกิำร  

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยที่ส ัง่ซื้อวตัถุดบิจำกผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยรำยหน่ึงรำยใดเป็นพเิศษ แต่จะ
พจิำรณำคณุภำพของสนิคำ้ รำคำ จ ำนวนสง่มอบ และเงื่อนไขตำมทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไวเ้ป็นส ำคญั 

2. การตรวจสอบคณุภาพ 
กำรตรวจสอบคุณภำพนัน้เริ่มตัง้แต่โรงงำนของผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำย สภำพรถที่ขนส่ง กำรแต่งตวัของ
พนักงำนขนส่ง สภำพรถเขน็ที่ขนสนิคำ้เขำ้ครวักลำง และภำชนะที่บรรจุสนิคำ้ โดยจะมพีนักงำนตรวจสอบ
ท ำหน้ำที่ 3 ส่วนหลกัๆ คอื 1) กำรตรวจสอบกำรส่งสนิค้ำว่ำจดัส่งถูกต้องและครบตำมจ ำนวน 2) กำรสุ่ม
ตวัอย่ำงวตัถุดบิเพื่อตรวจดูวนัหมดอำยุ ควำมสดใหม่ อุณหภูม ิส ีกลิน่ ขนำด และน ้ำหนักตำมที่ก ำหนดไว้ 
และ 3) กำรตรวจสอบในหอ้งแล็บเพื่อหำสิง่เจอืปนและสำรตกคำ้ง เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำวตัถุดบิทุกชนิดมคีุณภำพ
และปลอดภยั ซึ่งบริษทัฯ มีใบรบัรองระบบกำรวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกำรผลิต
อำหำร (Hazard Analysis Critical Control Point หรอื HACCP) ใบรบัรองหลกัเกณฑ์กำรปฏบิตัทิี่ดใีนกำร
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ผลติ (Good Manufacturing Practices: GMP) และใบรบัรองมำตรฐำนระบบบรหิำรคณุภำพ ISO 9000 เพื่อ
รบัรองวำ่ครวักลำงของบรษิทัฯ มมีำตรฐำนสำกลทีท่ ัว่โลกยอมรบั 

3. การจดัเตรียมและปรงุอาหาร  
ครวักลำงของบรษิทัฯ เป็นศูนย์กลำงของกำรจดัเตรยีมและปรุงอำหำร สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนงำน  
รำยละเอยีดดงัน้ี 

ครวัผกั ครวัเป็ด ครวัญ่ีปุ่ น ครวัต่ิมซ า ครวัขนมหวาน 

ตัดแต่ งผักและ
ช ำ ร ะ ล้ ำ ง สิ่ ง
ส ก ป ร ก แ ล ะ
สำรเคมีตกค้ำง
แ ล ะ บ ร ร จุ ล ง
ถุงพลำสติกเพื่อ
รอกำรจดัเกบ็  

ป รุ ง แ ล ะ ย้ อ ม
เป็ดสดก่อนที่จะ
ส่งตรงไปย่ำงที่
สำขำและเป็นที่
เตรียมหมูแดง
อ บ น ้ ำ ผึ้ ง  ห มู
กรอบ และน ้ ำ
รำดรสเขม้ขน้  

เตรียมรำยกำร
อำหำรญี่ปุ่ น เช่น
แฮมเบอร์เกอร์
ญี่ปุ่ น กุ้งเทมปรุะ 
หมูทอดทงคัทสึ 
เกีย๊วซ่ำ เป็นตน้  
 

เตรียมรำยกำร
อำหำรติ่มซ ำที่
เ ป็นสูตรเฉพำะ 
เช่น ปอเป๊ียะสด 
เผือกทอด ขนม
จบี เป็นตน้ 

เป็นทีเ่ตรยีมขนม
หวำนสูตรดัง้เดมิ 
เช่น บัวลอยน ้ ำ
ขิง ทับทิมกรอบ 
ถัว่แดง แปะก๊วย 
เป็นตน้ 
 

4. การจดัเกบ็วตัถดิุบในครวักลาง 
เมื่อจดัเตรยีมวตัถุดบิและปรุงอำหำรแต่ละประเภทเสรจ็เรียบร้อยแล้วก็จะน ำไปจดัเก็บในห้องแช่แข็งที่มี
อุณหภูมิ (-14) – (-20) oC  ห้องแช่เย็นที่มีอุณหภูมิ 0 – 4 oC และห้องอุณหภูมิปกติที่มีอุณหภูมิอยู่ที่
ประมำณ 20 oC ตำมลกัษณะและประเภทของสนิคำ้ โดยสนิคำ้ทุกรำยกำรจะมฉีลำกที่ระบุแหล่งผลติ (Rule 
of Origin) ผูผ้ลติ และวนัที่ผลติอย่ำงชดัเจน โดยใช้ระบบกำรเข้ำก่อนออกก่อน (First In First Out) ในกำร
บรหิำรจดักำร เพื่อใหว้ตัถุดบิหมุนเวยีนสม ่ำเสมอและลดควำมเสยีหำยจำกสนิค้ำหมดอำยุ นอกจำกน้ียงัมี
กำรจดัวำงแยกตำมประเภทและหมวดหมู่เพื่อใหส้ะดวกในกำรเลอืกหยบิโดยใช้เวลำน้อยที่สุดและประหยดั
พลงังำนมำกที่สุด ส ำหรบักำรตรวจนับจ ำนวนสนิคำ้คงเหลอืในครวักลำงนัน้ จะมเีจำ้หน้ำที่ฝ่ำยบญัชเีขำ้มำ
นับสินค้ำทัง้หมดทุกเดือน และมีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำมำสุ่มตรวจสินค้ำคงเหลือและวิธี
ปฏบิตังิำนของกำรจดัเกบ็สนิคำ้ในครวักลำงเป็นประจ ำ 

5. การกระจายสินค้า 
บรษิทัฯ ได้ว่ำจ้ำง บรษิทั เอ็ม-เซนโค โลจสิติกส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมค้ำ ให้เป็นผู้ด ำเนินกำรด้ำนกำร
จดัส่งและกระจำยสินค้ำไปยงัร้ำนเอ็มเค สุกี้ และร้ำนยำโยอิทุกสำขำทัว่ประเทศ โดยใช้รถส่งของที่มกีำร
ควบคมุอุณหภูมเิพื่อกำรกระจำยสนิคำ้สู ่7 ภูมภิำค ไดแ้ก่ กรงุเทพฯและปรมิณฑล ภำคกลำง ภำคตะวนัออก 
ภำคตะวนัตก ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต้ ซึ่งควำมถี่ในกำรจดัส่งนัน้สำมำรถแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คอื กำรจดัส่งทุกวนัส ำหรบัสำขำในกรุงเทพฯและปรมิณฑล และจงัหวดัใกล้เคยีง และกำร
จดัสง่สปัดำหล์ะ 2 ครัง้ ส ำหรบัสำขำต่ำงจงัหวดัที่ใชเ้วลำขบัรถเกนิ 3 ชัว่โมง โดยบรษิทัฯ มกีำรวำงแผนงำน
กำรกระจำยสินค้ำประจ ำสม ่ำเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นกำรวำงแผนเส้นทำงเพื่อให้ครอบคลุมบริเวณกำรจดัส่ง
เพื่อให้ถึงจุดหมำยตำมเวลำที่ก ำหนด และเพื่อเป็นกำรประหยัดน ้ ำมันซึ่งเป็นหน่ึงในต้นทุนที่ส ำคัญ 
นอกจำกน้ียงัมกีำรใชร้ะบบ GPS ตดิตำมรถขนสง่เพื่อกำรบรหิำรจดักำรไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

2.3.2  ร้านอาหาร 

รำ้นเอม็เค สกุี ้และรำ้นยำโยอทิุกสำขำจะเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรสัง่อำหำรจำกครวักลำง กำรจดัเกบ็อำหำร กำร
จดัเตรยีมและปรงุอำหำร กำรบรกิำรลูกคำ้ และกำรจดัเกบ็เงนิสด โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 
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1. การสัง่อาหารจากครวักลาง 
ทุกสิน้วนัรำ้นอำหำรจะตรวจนับสนิคำ้คงเหลอืก่อนที่จะท ำรำยกำรสัง่ผ่ำนระบบออนไลน์ไปยงัครวักลำง ซึ่ง
กำรสัง่อำหำรจะต้องสอดคล้องกบัสถิติกำรขำยของแต่ละวนัในสปัดำห์ (วนัจนัทร์-วนัอำทิตย์) และแต่ละ
สปัดำห์ในแต่ละเดอืน (สปัดำห์ที่ 1-4) เพื่อให้ปรมิำณอำหำรที่ส ัง่มปีรมิำณที่เหมำะสม และสอดคล้องกบั
พฤตกิรรมของลูกคำ้ที่เขำ้ใช้บรกิำรในแต่ละช่วงเวลำ ท ำใหก้ำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้คงเหลอืมปีระสทิธภิำพ 
และสนิคำ้มคีวำมสดใหมอ่ยูเ่สมอ   

2. การเกบ็จดัเกบ็วตัถดิุบในสาขา 
เมื่อรบัมอบอำหำรและวตัถุดบิจำกครวักลำงเรยีบรอ้ยแล้ว จะมขี ัน้ตอนตรวจนบัรำยกำรวำ่ถูกตอ้งกบัรำยกำร
ที่ส ัง่ไปหรอืไม่ และลงบนัทึกข้อมูลลงในระบบคอมพวิเตอร์เพื่อรู้ถึงข้อมูลต้นทุนวตัถุดบิและจ ำนวนสนิคำ้
คงเหลอืของแต่ละสำขำได ้จำกนัน้จะน ำวตัถุดบิไปจดัเกบ็ในตู้แช่แขง็ ตู้เยน็ หรอืหอ้งเกบ็ของอุณหภูมปิกติ 
แล้วแต่ประเภทของวตัถุดบิ โดยใช้ระบบกำรเข้ำก่อนออกก่อน (First In First Out) มกีำรจดัวำงแยกตำม
ประเภทและหมวดหมูเ่พื่อใหส้ะดวกในกำรเลอืกหยบิ  

3. การเตรียมและปรงุอาหาร 
ส ำหรบัร้ำนสำขำเอ็มเค สุกี้ จะมขี ัน้ตอนกำรเตรยีมและปรุงอำหำรโดยแบ่งเป็นครวัย่อย ดงัน้ี ครวัสุกี้จะมี
หน้ำที่จดัเตรยีมน ้ำซุป จดัเรยีงเน้ือสตัว ์ลูกชิ้น เต้ำหู ้วุน้เสน้ลงคอนโด จดัเรยีงผกัสดลงจำน เพื่อน ำไปเรยีง
ในตู้แช่เยน็ ครวัเป็ดจะเป็นที่ย่ำงเป็ดโดยมำกจะอยู่ดำ้นหน้ำของรำ้นเพื่อใหลู้กคำ้เหน็กำรย่ำงเป็ดและกำร
จดัเตรยีมเป็ดยำ่ง หมแูดงอบน ้ำผึง้ หมกูรอบและบะหมีห่ยก ครวัซำลำเปำเป็นทีเ่ตรยีมเมนูติม่ซ ำต่ำงๆ เช่น 
ซำลำเปำ ขนมจบี ฮะเก๋ำ ฝัน่โก๋ ป่อเป๊ียะสด ป่อเป๊ียะทอด เผอืกทอด เป็นตน้ และครวัน ้ำเป็นที่เตรยีมน ้ำชำ
ไวใ้หบ้รกิำรลูกคำ้ รวมถงึน ้ำผลไม ้น ้ำปัน่ และขนมหวำนต่ำงๆ  

ส ำหรบัร้ำนสำขำยำโยอิจะมีข ัน้ตอนกำรเตรียมและปรุงอำหำรโดยแบ่งเป็นครวัย่อย ดงัน้ี ครวัย่ำงเป็นที่
เตรยีมปลำย่ำง แฮมเบอรเ์กอร ์เน้ือและหมูย่ำงกระทะร้อน ครวัทอดเป็นที่เตรยีมเทมปุระ หมูทอดทงคทัส ึ
และไก่ทอดคำรำเกะ ครวัต้มเป็นที่เตรยีมรำเมนหน้ำต่ำงๆ โซบะ อุดง้ และสุกี้ยำกี้ ครวัซูชเิป็นที่เตรยีมขำ้ว
ปั้นหน้ำต่ำงๆ และแคลฟิอร์เนียโรล ส่วนครวัญี่ปุ่ นเป็นที่เตรยีมเบนโตะ ขำ้วแกงกะหรี ่ขำ้วหน้ำต่ำงๆ ซุป 
และสลดั และครวัน ้ำเป็นทีเ่ตรยีมน ้ำชำไวใ้หบ้รกิำรลูกคำ้ รวมถงึน ้ำผลไม ้น ้ำปัน่และขนมหวำนต่ำงๆ 
พนกังำนทุกคนจะปฏบิตัติำมขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนในครวัเพื่อจดัเตรยีมและปรุงอำหำรทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไว ้
เพื่อใหไ้ดส้นิคำ้ที่มคีุณภำพและมำตรฐำนเดยีวกนั โดยจะมเีจำ้หน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพเขำ้มำสุ่มตรวจ
ขัน้ตอนและวธิปีฏบิตังิำนของแต่ละครวัของทุกสำขำเป็นประจ ำ 

4. การบริการลกูค้า 
พนกังำนทุกคนทัง้พนักงำนเสริฟ์ แมค่รวั แมบ่ำ้น แคชเชยีรจ์ะตอ้งผำ่นกำรฝึกอบรมก่อนทีจ่ะปฏบิตังิำนจรงิ 
เพื่อใหทุ้กคนไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมขององคก์ร และมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรตัง้แต่กำรกล่ำวทกัทำยและต้อนรบั
ลูกคำ้ “ขอต้อนรบัสู่เอม็เคค่ะ/ครบั” ส ำหรบัรำ้นยำโยอจิะส่งเสยีงต้อนรบั “ยำโยอ ิยนิดตี้อนรบัค่ะ/ครบั” ดว้ย
ใบหน้ำทีย่ิม้แยม้แจม่ใส  กำรน ำเสนอเมนูอำหำรและเครื่องดื่มและรบัค ำสัง่อำหำรดว้ยอุปกรณ์สัง่อำหำรแบบ
พกพำ (Ordering Handheld) ที่มคีวำมรวดเรว็และแม่นย ำ โดยพนักงำนเสริฟ์จะทวนรำยกำรอำหำรก่อนจะ
ส่งค ำสัง่ตรงไปยงัครวัย่อยต่ำงๆ เพื่อควำมถูกต้องและรวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ รวมถงึกำรพูดเกริน่น ำ
ก่อนวำงอำหำรบนโต๊ะ จนกระทัง่กำรขออนุญำตลูกค้ำก่อนเก็บจำนหรอือุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ซึ่งบรษิทัฯ มวีธิี
ปฏบิตังิำนทุกขัน้ตอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใหทุ้กคนปฏบิตัเิป็นไปมำตรฐำนเดยีวกนั นอกจำกน้ียงัมฝ่ีำย
ตรวจสอบคุณภำพคอยตรวจทุกสำขำโดยจะเข้ำมำตรวจอย่ำงน้อยปีละ 6 ครัง้โดยที่ไม่มีกำรบอกกล่ำว
ล่วงหน้ำ และมลีูกคำ้จดัตัง้ที่คอยมำสุ่มตรวจเพื่อให้คะแนนกำรให้บรกิำรของทุกสำขำ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ 
เองยงัใชข้อ้คดิเหน็ของลูกคำ้เพื่อพฒันำกำรใหบ้รกิำรเป็นประจ ำ 
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5. การเกบ็เงินสด 

เงนิสดจำกกำรขำยจะถูกน ำฝำกธนำคำรที่อยู่บรเิวณที่ใกล้ทีสุ่ดทุกวนั โดยพนักงำนแคชเชยีรจ์ะเป็นคนสรปุ
ยอดกำรขำยทุกสิน้วนัเพื่อส่งยอดใหส้ ำนักงำนใหญ่ และแยกรำยกำรขำยจำกเงนิสดและบตัรเครดติ เพื่อให้
ไดย้อดเงนิสดที่ถูกต้อง ทุกสำขำจะมกีำรก ำหนดวงเงนิไว้เพื่อใช้ในเหตุฉุกเฉิน หำกในกรณีที่จะต้องใช้เงนิ
เกินวงเงนิดงักล่ำว ผู้จดักำรสำขำจะต้องได้รบัอนุมตัิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผู้จดักำรเขต ผู้จดักำรภำค 
หรอืผูอ้ ำนวยกำรสำขำ แล้วแต่ประเภทของวงเงนิที่ได้รบัอนุมตัิ ก่อนที่จะสำมำรถเบกิเงนิจำกฝ่ำยบญัชีได้ 
ซึง่จะมฝ่ีำยตรวจสอบภำยในเขำ้มำสุม่ตรวจวธิกีำรปฏบิตัใินกำรเกบ็เงนิสดและกำรอนุมตักิำรใช้วงเงนิต่ำงๆ 
เป็นประจ ำ เพื่อใหแ้น่ใจวำ่ทุกสำขำไดป้ฏบิตัติำมขัน้ตอนที่บรษิทัฯ ก ำหนดไว ้

2.4  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ครวักลำงของบรษิทัฯ ไดม้กีำรควบคมุผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตลอดกระบวนกำรผลติ โดยมกีำรก ำหนดใหม้กีำรบ ำบดั
ของเสีย เช่น บ่อดกัไขมนัส ำหรบักำรดกัเศษอำหำรและไขมนัก่อนที่ จะปล่อยลงท่อระบำยน ้ ำ นอกจำกน้ี ยงัมีกำร
ด ำเนินกำรควบคมุผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตำมมำตรฐำนของกรมอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล  
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3 ปัจจยัความเส่ียง 

ในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ยอ่มตอ้งเผชญิกบัควำมเสีย่งต่ำงๆ เหมอืนกบัธรุกจิอื่นๆ  ควำมเสีย่งทีจ่ะกล่ำวถงึต่อไปน้ี เป็น
ควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯ พจิำรณำแล้วเหน็วำ่ หำกเกดิขึน้จะมผีลกระทบในเชงิลบต่อธรุกจิ ฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั  นอกจำกน้ีอำจมคีวำมเสีย่งอื่นๆ ที่บรษิทัฯ ไม่อำจทรำบได้ในขณะน้ี หรอืเป็นควำมเสี่ยงที่บรษิทัฯ 
พจิำรณำแลว้เหน็วำ่ยงัไมจ่ดัวำ่เป็นควำมเสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อธรุกจิของบรษิทัฯ อยำ่งมนียัส ำคญั 

3.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีค่อนข้างสงู 

ธุรกจิรำ้นอำหำรซึ่งบรษิทัฯ ด ำเนินกำรอยู่นัน้เป็นธุรกจิที่มกีำรแข่งขนัค่อนขำ้งสูง  และนับวนัจะทวคีวำมรุนแรงมำกขึน้ 
ดงันัน้ ควำมส ำเรจ็ของบรษิทัฯ จงึขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของบรษิทัฯ ทีจ่ะแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัไดอ้ย่ำงมปีระสทิธผิลและ
ต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ต้องแข่งขนักบัคู่แข่งขนัที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรนำนำชนิดเป็นจ ำนวนมำก คู่แข่งขนัเหล่ำน้ีมีทัง้
ผูป้ระกอบกำรกลุ่มร้ำนอำหำรจำกต่ำงประเทศ (International Restaurant Chains) กลุ่มรำ้นอำหำรที่ด ำเนินกิจกำรมำ
นำนในประเทศ  (Well-established Local Restaurant Chains) และผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรรำยเล็กอีกเป็นจ ำนวน
มำก  นอกจำกน้ี ยงัมผีูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรรำยใหม่ๆ  ทีเ่ขำ้มำในธรุกจิรำ้นอำหำรอยำ่งต่อเน่ือง ทัง้น้ี เน่ืองจำกธุรกิจ
ร้ำนอำหำรมีก ำแพงที่จะป้องกนัไม่ให้ผู้ประกอบกำรใหม่เข้ำมำในธุรกิจร้ำนอำหำรค่อนข้ำงต ่ำ กำรแข่งขนัในธุรกิจ
ร้ำนอำหำรนัน้จะเป็นกำรแข่งขนัในเชิงรำคำและคุณภำพของอำหำร ควำมหลำกหลำยและควำมรู้สกึที่คุ้มค่ำ (Value 
Perception) ของรำยกำรอำหำร คุณภำพและประสทิธภิำพของกำรบริกำร จ ำนวนและต ำแหน่งที่ตัง้ของร้ำนอำหำร    
ประสิทธิผลในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ ประสิทธิผลของกิจกรรมทำงด้ำนโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย    
ควำมสำมำรถในกำรตกแต่งและกำรบ ำรุงรกัษำรำ้นอำหำรใหเ้ป็นที่ดงึดูดของลูกคำ้ และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ชื่อเสยีงและ
ควำมแขง็แกร่งของแบรนด ์ หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถที่จะแขง่ขนักบัคู่แข่งขนัไดอ้ย่ำงมปีระสทิธผิลและต่อเน่ืองในปัจจยั
ต่ำงๆ เหล่ำน้ี กจ็ะมผีลกระทบในเชงิลบต่อธรุกจิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อยำ่งมนียัส ำคญั 

อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรที่บรษิทัฯ มกีำรเจรญิเติบโตทัง้ทำงดำ้นกำรขยำยสำขำ รำยได ้และผลกำรด ำเนินงำนซึ่งเป็นที่
พอใจอย่ำงต่อเน่ืองในระยะเวลำอนัยำวนำนเกนิกว่ำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ ย่อมแสดงให้เหน็ว่ำ บรษิทัฯ มคีวำมสำมำรถที่จะ
แข่งขนักบัคู่แข่งขนัอย่ำงมปีระสทิธิผลและต่อเน่ืองได้อย่ำงแน่นอน  ทัง้น้ี เน่ืองจำกบรษิทัฯ มคีวำมได้เปรยีบในเชิง
แข่งขนัในดำ้นที่ส ำคญัหลำยประกำรดว้ยกนัคอื (1) แบรนด ์“MK” เป็นแบรนดท์ี่ไดร้บักำรยอมรบัและชื่นชอบของลูกคำ้
โดยทัว่ไป (Strong Brand Recognition) (2) มฐีำนะกำรเงนิทีแ่ขง็แกรง่ (Strong Financial Position) ซึง่เอือ้ต่อกำรขยำย
ธุรกิจของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว (3) มทีีมผู้บรหิำรที่มคีวำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ (Capable and 
Experienced Management Team) ในธุรกิจกลุ่มร้ำนอำหำรที่ยำวนำนเกินกว่ำ 20 ปี ซึ่งช่วยให้กำรบริหำรงำนของ
บรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล (4) มสีถำบนักำรฝึกอบรมของตนเองเพื่อพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะ
กำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรสำขำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ใหก้ำรฝึกอบรมทกัษะของพนักงำนบรกิำรเพื่อใหคุ้ณภำพกำร
บรกิำรของทุกสำขำมมีำตรฐำนเดยีวกนั (5) มจี ำนวนสำขำที่เป็นรำ้นอำหำรภำยใต้แบรนด ์ “MK” และ “Yayoi” ทัง้หมด
เกนิกวำ่ 600 สำขำ ซึง่ตัง้อยูใ่นสถำนทีท่ี่จดัวำ่เป็นต ำแหน่งที่ดใีนเชงิยทุธศำสตรท์ัว่ประเทศไทย (6) มขีนำดของธุรกิจที่
ท ำให้เกิดควำมประหยดัและมปีระสทิธภิำพ (Economy of Scale) ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรจดัซื้อ กำรขนส่งสนิค้ำ กำร
โฆษณำ และ (7) กำรสรำ้งครวักลำงและศูนยก์ำรจดัส่งสนิคำ้ใหมท่ีท่นัสมยัและมมีำตรฐำนสำกล เพื่อสนบัสนุนกำรขยำย
ธรุกจิของบรษิทัฯ ในอนำคต 
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3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

เน่ืองจำกต้นทุนอำหำรจดัเป็นประเภทค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคญัที่สุดของบริษทัฯ โดยมสีดัส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยสูงถึง
ประมำณร้อยละ 32-35 และต้นทุนอำหำรนัน้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนวตัถุดบิ ดงันัน้กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
วตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีบ่รษิทัฯ ไมส่ำมำรถปรบัรำคำขำยใหส้งูขึน้เพื่อชดเชยกบัรำคำวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ หรอืชดเชยได้
เพยีงบำงส่วน เน่ืองจำกควำมกดดนัจำกกำรแข่งขนั หรอืจำกภำวะเศรษฐกจิที่ท ำใหก้ ำลงัซื้อของผูบ้รโิภคอ่อนลง หรอื
จำกปัจจยัอื่นที่ไม่เอือ้อ ำนวยต่อกำรปรบัขึน้รำคำขำย กจ็ะสง่ผลกระทบในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อยำ่ง
มนียัส ำคญั 

วตัถุดบิของบรษิทัฯ นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นจ ำพวกของสด เช่น เน้ือสตัว ์อำหำรทะเล ผกั ผลไม ้ไข่ ขำ้ว และเครื่องปรุงรส
ต่ำงๆ ซึ่งรำคำและปริมำณของวตัถุดิบเหล่ำน้ีที่ออกสู่ตลำดในขณะใดขณะหน่ึงจะผนัผวนตำมอุปสงค์และอุปทำน 
โดยเฉพำะปรมิำณผลผลิตซึ่งอำจได้รบัผลกระทบจำกปัจจยัลบหลำยอย่ำง เช่น สภำพอำกำศที่ไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำร
เพำะปลูก ภยัธรรมชำติ กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อในสตัว์หรอืพชื เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจยัที่อยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมของบรษิทัฯ  ในกรณีที่รำคำวตัถุดบิมกีำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่เพิม่สูงขึ้น เน่ืองจำกปรมิำณผลผลิตที่ลดลงซึ่ง
ไดร้บัผลกระทบจำกปัจจยัลบดงักล่ำวขำ้งต้น กจ็ะท ำใหบ้รษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งซือ้วตัถุดบิในรำคำทีส่งูขึน้และในปรมิำณที่ไม่
เป็นไปตำมทีบ่รษิทัฯ ตอ้งกำร ซึง่จะสง่ผลกระทบในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในทีส่ดุ 

เพื่อลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดบิตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อควบคุม
ต้นทุนวตัถุดบิใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมำะสม ที่ส ำคญัไดแ้ก่ (1) มกีำรประมำณกำรปรมิำณควำมตอ้งกำรวตัถุดบิประเภททีม่ี
ผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อต้นทุนวตัถุดบิรวมของบริษทัฯ เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรจดัซื้อวตัถุดบิในปรมิำณและ
ภำยในก ำหนดเวลำตำมแผนกำรขำยของบรษิทัฯ (2) จำกขอ้มลูกำรประมำณกำรปรมิำณวตัถุดบิที่ตอ้งกำร ท ำใหบ้รษิทั
ฯ มอี ำนำจในกำรต่อรองรำคำกบัผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำย เน่ืองจำกกำรซื้อเป็นจ ำนวนมำกและมกีำรก ำหนดกำรส่งมอบ
สนิค้ำที่แน่นอน (3) เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนของรำคำ มกีำรท ำสญัญำซื้อล่วงหน้ำกบัผู้ผลิตหรือผู้จดั
จ ำหน่ำยที่บรษิทัฯ เชื่อถอื โดยมคีวำมผูกพนัคู่สญัญำตำมก ำหนดระยะเวลำที่ตกลงกนั เช่น 3 เดอืน 6 เดอืน หรอื 1 ปี 
และมกีำรระบุในสญัญำที่ชดัเจนเกี่ยวกบัรำคำ ปรมิำณที่ซื้อขำย และก ำหนดเวลำกำรส่งมอบ (4) มกีำรจดัซื้อวตัถุดบิ
ล่วงหน้ำส ำหรบัวตัถุดบิประเภททีร่ำคำขึน้ลงตำมฤดูกำล และสำมำรถจดัเกบ็ไวใ้นที่เหมำะสมโดยไม่ท ำใหเ้สื่อมคุณภำพ
อยำ่งมนียัส ำคญั เพื่อใชใ้นฤดกูำลทีร่ำคำมกีำรปรบัสงูขึน้มำก และ (5) มกีำรรำยงำนเปรยีบเทยีบอยำ่งสม ่ำเสมอเกี่ยวกบั
กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวตัถุดบิที่ส่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อต้นทุนวตัถุดบิรวม เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปรบั
ขึน้รำคำขำยในกรณีที่เหน็ว่ำจ ำเป็นและกระท ำได ้ กำรด ำเนินมำตรกำรเหล่ำน้ีเพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งจำกควำมผนั
ผวนของรำคำวตัถุดบิและควบคมุตน้ทุนวตัถุดบิใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม 

3.3 ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ธุรกจิรำ้นอำหำร เป็นธุรกจิที่จ ำเป็นต้องมพีนักงำนเป็นจ ำนวนมำก (Labor Intensive) โดยเฉพำะพนักงำนบรกิำรเพื่อ
ให้บรกิำรแก่ลูกค้ำให้อยู่ในระดบัที่จะท ำให้ลูกค้ำมีควำมรู้สึกที่พึงพอใจ ดงันัน้ ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนจงึจดัเป็นประเภท
คำ่ใชจ้ำ่ยทีม่คีวำมส ำคญัในอนัดบัทีส่องรองจำกต้นทุนวตัถุดบิ ส ำหรบัคำ่ใชจ้ำ่ยที่เกี่ยวกบัพนักงำนของบรษิทัฯ นัน้ เมื่อ
สิ้นปี 2563 บรษิทัฯ มจี ำนวนพนักงำนรวมทัง้หมด 16,482 คน และค่ำใช้จ่ำยพนักงำนทัง้หมดของบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 
2563 เท่ำกบั 3,945 ล้ำนบำท ซึ่งคดิเป็นอตัรำส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรจ ำนวน 13,361 ล้ำนบำทแล้ว มี
สดัส่วนสูงถึงร้อยละ 30 ดงันัน้ หำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเพิม่ขึ้น และบรษิทัฯ ไม่สำมำรถปรบัรำคำขำยให้เพิม่ขึ้นเพื่อ
ชดเชยกบัค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่เพิม่ขึน้หรอืชดเชยไดเ้พยีงบำงส่วน เน่ืองจำกควำมกดดนัจำกกำรแข่งขนั หรอืจำกภำวะ
เศรษฐกจิที่กระทบต่อก ำลงัซือ้ของผูบ้รโิภค หรอืจำกปัจจยัอื่นที่ไม่เอือ้อ ำนวยต่อกำรปรบัขึน้รำคำขำย กจ็ะสง่ผลกระทบ
ในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อยำ่งมนียัส ำคญั 
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เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรเพิม่ขึ้นของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนตำมที่กล่ำวมำขำ้งต้น บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อ
ติดตำมควบคุมให้ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนอยู่ในระดบัที่เหมำะสมที่สุด (Optimum Level) ดงัน้ี (1) ก ำหนดและปรบัเปลี่ยน
จ ำนวนพนักงำนของแต่ละรำ้นอำหำรใหส้อดคล้องกบัปรมิำณธุรกจิของแต่ละรำ้นอำหำรใหม้ปีระสทิธิภำพมำกทีสุ่ด โดย
ที่ยงัคงสำมำรถรกัษำระดบัคุณภำพกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ใหอ้ยูใ่นระดบัมำตรฐำนตำมที่บรษิทัฯ ก ำหนดไว ้(2) ตดิตำม
ควบคุมประสิทธิผล (Productivity) ของพนักงำนแต่ละร้ำนอำหำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรวดัประสิทธิผลของ
พนกังำนตำมทีบ่รษิทัฯ ไดพ้ฒันำขึน้ และเพื่อเป็นกำรกระตุ้นใหผู้บ้รหิำรรำ้นอำหำรแต่ละรำ้นใหค้วำมส ำคญัและเอำใจใส่
ในเรื่องน้ี จงึได้ก ำหนดให้ผลกำรวดัประสทิธิผลของพนักงำนแต่ละร้ำนอำหำรตำมที่กล่ำวมำ เป็นเครื่องชี้วดัผลกำร
ด ำเนินกำร (KPI) ตัวหน่ึงที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละร้ำนอำหำร (3) น ำเอำเทคโนโลยีทำง
คอมพวิเตอรม์ำประยกุตใ์ชใ้นรำ้นอำหำร ซึง่นอกจำกจะช่วยเพิม่ประสทิธภิำพของพนักงำนแลว้ ยงัช่วยยกระดบัคุณภำพ
กำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำให้ดีขึ้นด้วยโดยช่วยให้กำรบริกำรมีควำมรวดเร็วและแม่นย ำยิ่งขึ้น และ (4) มีกำรฝึกอบรม
พนกังำนโดยเฉพำะพนักงำนบรกิำรอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนของพนักงำน ตลอดจนเพื่อให้
คณุภำพกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้มมีำตรฐำนเดยีวกนั กำรด ำเนินมำตรกำรเหล่ำน้ีอย่ำงจรงิจงัและต่อเน่ือง ประกอบกบักำร
ปรบัขึน้รำคำขำยในกรณีที่เหน็ว่ำจ ำเป็นและกระท ำได ้ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในระยะเวลำที่
ผำ่นมำใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมำะสมกบัรำยได ้รวมทัง้สำมำรถลดควำมสญูเสยีจำกกำรมพีนักงำนทีเ่กนิควำมจ ำเป็นและกำร
ปฏบิตังิำนทีด่อ้ยประสทิธภิำพ     

3.4 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการสาขา 

เน่ืองจำกธุรกิจของบรษิทัฯ เป็นธุรกิจบรกิำร ดงันัน้บุคลำกรจงึเป็นกลไกส ำคญัที่จะขบัเคลื่อนธุรกิจได้  ซึ่ง บรษิทัฯ มี
แผนงำนที่จะเปิดสำขำใหม่ทุกๆ ปี และต้องมพีนักงำนประมำณ 30-40 คนต่อ 1 สำขำ ท ำใหบ้รษิทัฯ จะต้องมแีผนงำน
กำรรบัพนักงำนใหม่จ ำนวนมำกเพื่อรองรบักำรเปิดสำขำใหม่  ดงันัน้ หำกบรษิทัฯ  ไม่สำมำรถจดัหำพนักงำนใหม่เพื่อ
รองรบักำรขยำยสำขำหรอืทดแทนพนักงำนทีล่ำออกไดท้นัเวลำ อำจจะสง่ผลกระทบต่อกำรใหบ้รกิำรและกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ ไดอ้ยำ่งมนียัส ำคญั 

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ ใหค้วำมสนใจและมุง่ม ัน่ทีจ่ะแกไ้ขประเดน็ดงักล่ำวเพื่อใหพ้นักงำนท ำงำนกบับรษิทัฯ ใหน้ำนที่สุด 
และให้ควำมส ำคญักบักำรท ำงำนภำยใต้ “วฒันธรรมเอ็มเค” ที่มกีำรดูแลเอำใจใส่พนักงำนทุกระดบัชัน้ กำรให้โอกำส
พนักงำนที่มคีวำมสำมำรถเพื่อก้ำวสู่ระดบับรหิำรไดใ้นอนำคต กำรดูแลเรื่องค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรใหเ้ป็นธรรม กำร
ฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะและควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถงึกำรดูแลพนักงำนเหมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนั ดว้ยเหตุผล
ดงักล่ำว จงึมผีูม้ำสมคัรเพื่อร่วมท ำงำนกบับรษิทัฯ อย่ำงต่อเน่ือง และพนักงำนที่เขำ้ท ำงำนใหม่ทุกคนจะต้องเขำ้อบรม
ตำมหลกัสูตรของสถำบนัฝึกอบรม เพื่อใหพ้นักงำนทุกคนเขำ้ใจถงึวฒันธรรมองคก์ร และสำมำรถปฏบิตังิำนเป็นไปตำม
มำตรฐำนของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึไมม่ปัีญหำในกำรหำบุคลำกรใหมท่ีม่คีวำมสำมำรถตำมคณุสมบตัทิี่บรษิทัฯ ก ำหนดไว ้

3.5 ความเส่ียงท่ีไม่สามารถหาพืน้ท่ีเช่าและไม่สามารถต่อสญัญาพืน้ท่ีเช่าในเง่ือนไขตามท่ีบริษทัฯ เหน็ว่าสมควร 

เน่ืองจำกปัจจุบนัมกีำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมค่อนข้ำงรุนแรง และมผีูป้ระกอบกำรร้ำนอำหำรประเภทอื่นๆ เพิม่ขึน้มำ
โดยตลอด ท ำใหพ้ืน้ที่เช่ำเพื่อเปิดกจิกำรรำ้นอำหำรหำยำกขึน้ อำจท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมเสีย่งในกำรหำพืน้ที่ในกำรเปิด
สำขำใหมไ่มไ่ดต้ำมทีต่ ัง้เป้ำหมำยไว ้ 

อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ เป็นพนัธมติรทำงธุรกิจกบัผู้ประกอบกำรพื้นที่เช่ำหลำยรำยทัง้ศูนย์กำรค้ำ โมเดริ์นเทรด และ
คอมมูนิตี้มอลล์ ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั อีกทัง้บรษิทัฯ ยงัเป็นผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรชัน้น ำของประเทศ มี
สนิคำ้และบรกิำรเป็นที่ต้องกำรของผูบ้รโิภค จงึไม่คดิว่ำเป็นควำมเสีย่งที่จะส่งผลให้บรษิทัฯ ไม่สำมำรถหำพืน้ที่เช่ำได้ 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำพืน้ทีข่องบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นสญัญำเช่ำครัง้ละ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยไุด ้3-5 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี หำก
บรษิทัฯ ไม่สำมำรถต่ออำยุสญัญำเช่ำ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มี
ควำมสมัพนัธท์ี่ดกีบัผูใ้หเ้ช่ำมำนำน มปีระวตักิำรกำรช ำระค่ำเช่ำที่ด ีปฏบิตัติำมสญัญำเช่ำมำโดยตลอด ไม่เคยมปัีญหำ
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กบัผูใ้หเ้ช่ำ และที่ผ่ำนมำได้รบักำรต่อสญัญำเช่ำมำโดยตลอด อกีทัง้บรษิทัฯ และเจำ้ของพื้นที่เช่ำยงัร่วมกนัแก้ปัญหำ
ส ำหรบัสำขำทีม่ผีลประกอบกำรที่ไม่ด ีซึง่บำงครัง้อำจจะตอ้งพจิำรณำปิดสำขำนัน้ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของทัง้สองฝ่ำย 
ท ำใหบ้รษิทัฯ และเจำ้ของพืน้ที่เช่ำมคีวำมสมัพนัธท์ี่ดมีำโดยตลอด ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ว่ำควำมเสีย่งที่ไม่สำมำรถหำ
พืน้ทีเ่ช่ำและไมส่ำมำรถต่อสญัญำพืน้ทีเ่ช่ำไมน่่ำจะเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกจิแต่อยำ่งใด 

3.6 ความเส่ียงจากการเปิดสาขาใหม่ 

บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยที่จะเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง ดงันัน้กำรเปิดสำขำใหม่เป็นปัจจยัหน่ึงที่จะผลกัดนัให้บรษิทัฯ เตบิโตตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ ซึ่งปัจจุบนักำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมมคีวำมรุนแรงมำกยิง่ขึ้น ประกอบกบัมผีู้ประกอบกำรธุรกิจ
ร้ำนอำหำรรำยใหม่ๆ เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง บรษิทัฯ จงึมคีวำมเสี่ยงในกรณีที่สำขำที่เปิดใหม่อำจจะไม่
สำมำรถท ำยอดขำยไดต้ำมเป้ำหมำยและไมใ่ห้ผลตอบแทนคุม้ค่ำต่อเงนิลงทุน กำรเปิดสำขำใหม่นัน้จะต้องใช้เงนิลงทุน
ประมำณ 8-10 ล้ำนบำทต่อสำขำ เพื่อใช้ส ำหรบังำนออกแบบ งำนก่อสร้ำง งำนระบบ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ครวั และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนอื่นๆ บรษิทัฯ มแีผนงำนที่จะขยำยสำขำเอม็เค สุกี้ และยำโยอิ อย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งท ำเลที่ตัง้
ของสำขำที่เปิดใหม่อำจจะทบัซ้อนกบัสำขำเดมิที่อยู่บรเิวณใกล้เคยีงกนัและอำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในระยะยำว 

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ มกีำรศกึษำแผนงำนกำรเปิดสำขำใหมอ่ยำ่งเคร่งครดัและสำขำที่เปิดใหมจ่ะต้องใหผ้ลตอบแทนที่
ดแีละคุ้มต่อกำรลงทุนตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดไว้ โดยมฝ่ีำยพฒันำภตัตำคำรและซ่อมบ ำรุงเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรส ำรวจ
พืน้ที่ ควำมหนำแน่นของประชำกร กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำนของสำขำบรเิวณใกล้เคยีง  และกำรวเิครำะห์
ทำงกำรเงิน เช่น ระยะเวลำจ่ำยคืนเงินลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Return on 
Investment) จะต้องไดไ้ม่ต ่ำกว่ำเกณฑท์ีก่ ำหนดไว ้เพื่อใช้ประกอบกำรพจิำรณำกำรเปิดสำขำใหม่ ประกอบกบับรษิทัฯ 
มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำธรุกจิมำนำนกวำ่ 30 ปี และมสีนิคำ้และบรกิำรเป็นทีย่อมรบัของลูกคำ้ นอกจำกน้ี ผูป้ระกอบกำร
ศูนยก์ำรคำ้ โมเดริน์เทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ มคีวำมต้องกำรรำ้นอำหำรที่มชีื่อเสยีงมำเช่ำพืน้ที่เพื่อเป็นกำรดงึดูดและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทีม่ำใชบ้รกิำร ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดร้บัขอ้เสนอที่ดมีำโดยตลอด เช่น ท ำเลทีต่ ัง้ ขนำด
ของพื้นที่ ระยะเวลำเช่ำ เป็นต้น ซึ่งบรษิทัฯ ได้ท ำกำรศึกษำพื้นที่เช่ำทุกแห่งที่ได้รบัข้อเสนอ รวมถึงกำรศึกษำและ
วเิครำะหท์ำงกำรเงนิเพื่อพจิำรณำลงทุนในพืน้ที่ที่มคีวำมเหมำะสมและสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ด ีบรษิทัฯ มคีวำม
มัน่ใจว่ำกำรเปิดสำขำใหม่ใหค้รอบคลุมพืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรมำกยิง่ขึน้จะช่วยเพิม่ศกัยภำพในกำรท ำก ำไรใหผู้ถ้อืหุน้ และ
ลดควำมเสีย่งต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยำว บรษิทัฯ ยงัพจิำรณำจำกยอดขำยและควำมหนำแน่นของ
ลูกค้ำของสำขำใกล้เคียงเพื่อให้ม ัน่ใจว่ำกำรเปิดสำขำใหม่บริเวณนัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขำยของสำขำที่อยู่
ใกล้เคยีง แต่เป็นกำรเพิม่ทำงเลอืกใหก้บัลูกคำ้มำกยิง่ขึ้นและเป็นกลยุทธท์ี่จะเพิม่พืน้ที่กำรใหบ้รกิำรเพื่อรกัษำสดัส่วน
ทำงกำรตลำดอกีดว้ย 

3.7 ความเส่ียงท่ีจะไม่ได้ต่อสญัญาแฟรนไชสย์าโยอิ 

บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั ไดร้บัสทิธใินกำรด ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นในประเทศไทยภำยใต้ชื่อ “ยำโยอ”ิ จำก 
Plenus Co., Ltd. โดยสญัญำแฟรนไชสม์อีำย ุ3 ปี และสำมำรถต่ออำยสุญัญำไดค้รัง้ละ 3 ปี เวน้แต่คูส่ญัญำฝ่ำยหน่ึงฝ่ำย
ใดบอกกล่ำวกำรเลิกสญัญำเป็นหนังสือล่วงหน้ำ 180 วนัก่อนวนัหมดอำยุในแต่ละครำว ดงันัน้ หำกมีกำรบอกเลิก
สญัญำแฟรนไชส ์บรษิทัฯ จะไมส่ำมำรถด ำเนินธรุกจิรำ้นอำหำรยำโยอ ิซึง่จะสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรยำโยอมิำเป็นเวลำนำนกว่ำ 10 ปี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 มทีัง้หมด 194 สำขำ 
และที่ผ่ำนมำบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของสญัญำแฟรนไชสอ์ย่ำงเคร่งครดัมำโดยตลอด โดยใช้รำยกำรอำหำร
และวธิกีำรด ำเนินงำนของ “ยำโยอ-ิเคน” ภำยใตร้ะบบแฟรนไชสข์องเจำ้ของสทิธ ิและ Know How ทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน 
ซึ่งรวมถงึรูปแบบของร้ำนอำหำร กำรปรบัรำยกำรอำหำร กำรเลอืกวตัถุดบิ กำรพฒันำสนิคำ้ กำรอบรมพนักงำน และ
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รปูแบบกำรด ำเนินงำนทัง้ดำ้นกำรคำ้และกำรผลติ และกำรช ำระเงนิคำ่สทิธติรงตำมก ำหนด อกีทัง้ผลกำรด ำเนินงำนของ
ยำโยอกิม็กีำรเตบิโตที่ดอีย่ำงต่อเน่ือง  นอกจำกน้ี บรษิทัฯ และ Plenus Co., Ltd. ยงัเป็นพนัธมติรทำงธุรกจิร่วมทุนใน
กำรด ำเนินธุรกิจร้ำนเอ็มเค สุกี้ ในต่ำงประเทศและมคีวำมสมัพนัธ์ที่ดมีำเป็นระยะเวลำนำน และที่ผ่ำนมำบรษิทัฯ ได้
ปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญำมำโดยตลอด ซึง่น่ำจะท ำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหต้่อสญัญำแฟรนไชสไ์ด ้

3.8 ความเส่ียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพในกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ บรษิทัฯ จงึน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำช่วยในขัน้ตอนกำรสัง่
อำหำร โดยระบบจะสง่ค ำสัง่ตรงไปยงัครวัต่ำงๆ ทนัท ีซึง่ช่วยลดระยะเวลำในกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้และลดกำรผดิพลำดใน
กำรท ำงำนใหน้้อยทีสุ่ด นอกจำกน้ี ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศยงัเป็นส่วนที่ส ำคญัในกำรใหบ้รกิำรของ Home Delivery 
ที่รบัค ำสัง่ซื้อจำกลูกค้ำและส่งค ำสัง่ซื้อดงักล่ำวไปยงัสำขำต่ำงๆ เพื่อเตรยีมจดัส่งต่อไป และยงัเป็นส่วนส ำคญัในกำร
บรหิำรจดักำรอื่นๆ ดงันัน้ หำกระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมปัีญหำขดัข้องหรอืมเีหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคดิที่ท ำให้ระบบ
ดงักล่ำวไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้อำจท ำใหม้ผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ได ้

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ เลง็เหน็ถึงควำมส ำคญัของระบบสำรสนเทศ จงึไดก้ ำหนดแนวทำงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้มคีวำมทนัสมยั โดยเน้นกำรพฒันำระบบงำนที่มคีวำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น ระบบบญัชี กำร
จดัซื้อวตัถุดบิ กำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงั กำรกระจำยสนิคำ้ และระบบสื่อสำรระหว่ำงส ำนักงำนใหญ่และสำขำทัว่ประเทศ 
ซึ่งกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศจะสำมำรถรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำส่งให้ผู้บริหำรใช้วิเครำะห์ พจิำรณำ และ
ตดัสนิใจ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวำมมัน่ใจว่ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมีกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง ในกรณีที่ระบบมี
ปัญหำขดัขอ้ง บรษิทัฯ กส็ำมำรถด ำเนินธุรกจิต่อไปได ้เน่ืองจำกทุกหน่วยงำนมคีูม่อืและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเพื่อใช้ใน
กำรแกปั้ญหำและกำรด ำเนินกำรเพื่อใหธุ้รกจิสำมำรถด ำเนินต่อไปได ้  และเพื่อใหร้ะบบงำนต่ำงๆ สำมำรถด ำเนินกำรได้
โดยไม่ตดิขดั ทำงบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปรบัเพิม่ในส่วนระบบเชื่อมต่อส ำรองส ำหรบัส ำนักงำนทุกแห่ง  ซึ่งจะท ำใหผู้ใ้ช้
สำมำรถเข้ำถึงระบบหลักต่ำงๆ ได้ตลอดเวลำ   อีกทัง้มีกำรท ำส ำรองข้อมูลระบบหลักต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอทุก
วนั  ส ำหรบัในกรณีที่เกดิภำวกำรณ์ที่ท ำใหศู้นยข์อ้มลูหลกัมปัีญหำไม่สำมำรถใหบ้รกิำรไดต้ำมปกต ิ ทำงบรษิทัฯ ก ำลงั
ด ำเนินกำรร่วมกบัคู่ค้ำที่มคีวำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อด ำเนินกำรติดตัง้ระบบที่เหมำะสมและ
สำมำรถใหบ้รกิำรทดแทนศูนยข์อ้มลูหลกัไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวจนกวำ่ศูนยข์อ้มลูหลกักลบัมำใหบ้รกิำรไดต้ำมปกติ 

3.9 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในต่ำงประเทศผำ่นบรษิทัร่วมทุน 2 แหง่ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 12 ใน Plenus MK Co., Ltd. เพื่อด ำเนิน
ธุรกจิรำ้นเอม็เค สุกี้ ในประเทศญี่ปุ่ น และถอืหุน้รอ้ยละ 50 ใน Plenus & MK Pte. Ltd. เพื่อด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรใน
ประเทศสงิคโปร ์ซึ่งแต่ละประเทศมคีวำมเสีย่งที่อำจเกดิขึน้ไดจ้ำกหลำยปัจจยั เช่น ภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง กฎหมำย 
ภำษ ีและอตัรำแลกเปลีย่น ดงันัน้ หำกมเีหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงเกดิขึน้ทีส่ง่ผลกระทบอยำ่งมนียัส ำคญัต่อกำรด ำเนิน
ธรุกจิในประเทศนัน้ๆ อำจสง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้ 

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ มแีผนกำรศกึษำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรส ำรวจตลำด (Market Survey) ควำมหนำแน่น
ของประชำกร กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย รวมถงึกำรศกึษำขอ้มลูทำงเศรษฐกจิอื่นๆ เช่น GDP อตัรำเงนิเฟ้อ อตัรำแลกเปลี่ยน 
เสถยีรภำพทำงกำรเมอืง นโยบำยกำรลงทุนของบรษิทัต่ำงชำต ิอตัรำภำษ ีเป็นต้น รวมถงึกำรวเิครำะหท์ำงกำรเงินที่
จะตอ้งไดไ้มต่ ่ำกวำ่เกณฑท์ีก่ ำหนดไวเ้พื่อใชป้ระกอบกำรพจิำรณำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  นอกจำกน้ี กำรทีม่พีนัธมติร
ที่แขง็แกร่งอย่ำงกลุ่ม Plenus Co., Ltd. ที่เป็นเจำ้ของธุรกิจอำหำรกล่องเบนโตะรำยใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ นซึ่งมสีำขำกว่ำ 
2,900 สำขำ และเป็นเจ้ำของธุรกิจรำ้นอำหำรพรอ้มเสริ์ฟภำยใต้ชื่อ ยำโยอ ิเคน ที่ประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงรวดเร็วใน
ประเทศญี่ปุ่ น บรษิทัฯ จงึมคีวำมเชื่อมัน่ในวสิยัทศัน์และกำรบรหิำรงำนของกลุ่ม Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัชัน้น ำ
ในประเทศญี่ปุ่ นและมศีกัยภำพที่จะท ำใหร้ำ้นเอม็เค สุกี้ เป็นที่รูจ้กัและขยำยสำขำไปทัว่ประเทศญี่ปุ่ น ดงันัน้ บรษิทัฯ มี
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ควำมเหน็วำ่กำรวำงแผนกำรลงทุนและกำรมพีนัธมติรทำงธุรกจิที่เขม้แขง็จะสำมำรถลดควำมเสีย่งดงักล่ำวได ้อกีทัง้กำร
ขยำยสำขำไปประเทศที่มีอตัรำกำรเติบโตสูง มีประชำกรหนำแน่นและมีก ำลงัซื้อ  น่ำจะเป็นโอกำสที่ท ำให้บริษัทฯ 
สำมำรถเตบิโตไดอ้กี และยงัเป็นกำรกระจำยควำมเสีย่งในกำรด ำเนินงำนอกีดว้ย 

3.10 ความเส่ียงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กำรระบำดของไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หมท่ี่เรยีกว่ำ โควดิ-19 ไดเ้กดิขึน้เป็นครัง้แรกในเมอืงอู่ฮ ัน่ ประเทศจนี ในปลำยปี 
2562 และได้แพร่ระบำดไปยงัประเทศอื่นๆ อย่ำงรวดเร็ว องค์กำรอนำมยัโลกจงึได้ประกำศให้กำรระบำดน้ีเป็นโรค
ระบำดใหญ่ (pandemic) ในเดอืนมนีำคม เพื่อยบัยัง้กำรระบำดของโควดิ-19 ทีแ่พรร่ะบำดไปอยำ่งกวำ้งขวำงและรวดเรว็ 
รฐับำลของประเทศต่ำงๆ ทัว่โลกจงึไดม้กีำรออกมำตรกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดักำรเดนิทำงและกำรเคลื่อนย้ำย  ตลอดจน
กำรล็อกดำวน์ นอกจำกน้ี รฐับำลต่ำงๆ ยงัได้แนะน ำให้ประชำชนปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครดัตำมวิธีปฏิบตัิที่ ถูกต้องเพื่อ
ป้องกนัตวัเองจำกกำรตดิเชือ้ เช่น กำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม กำรสวมหน้ำกำกอนำมยั และกำรลำ้งมอืบ่อยๆ  ขอ้จ ำกดั
เหล่ำน้ีได้ส่งผลกระทบในเชงิลบอย่ำงมำกต่อทุกภำคส่วนของเศรษฐกิจ ซึ่งรวมทัง้อุตสำหกรรมกำรให้บรกิำรและกำร
ท่องเทีย่ว เช่น ธรุกจิโรงแรมและรำ้นอำหำร  

ประเทศไทยได้รำยงำนกำรพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รำยแรกในเดอืนมกรำคม 2563 อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนผู้ติดเชื้อได้
เพิม่ขึน้มำกในกลำงเดอืนมนีำคม ซึ่งเกดิจำกกำรแพร่เชื้อของกลุ่มแพร่เชื้อหลำยกลุ่ม โดยกลุ่มใหญ่ที่สุดเกดิขึน้จำกกำร
แขง่ขนัมวยไทยทีส่นำมมวยลุมพนีิ กำรทีม่จี ำนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้มำกและมกีำรแพร่ระบำดไปเป็นวงกวำ้ง ท ำใหร้ฐับำล
ต้องด ำเนินมำตรกำรกำรควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 ที่คล้ำยคลงึกบัที่ปฏบิตักินัในประเทศอื่นเพื่อลดกำรแพร่ระบำดของ
โควดิ-19 มำตรกำรเหล่ำน้ีไดส้่งผลใหอ้ตัรำกำรตดิเชื้อลดลงตำมล ำดบัจนรฐับำลเหน็ว่ำสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์กำร
ระบำดได้แล้ว รฐับำลจึงได้เริ่มผ่อนคลำยหรือยกเลิกข้อจ ำกดัต่ำงๆ ในกลำงเดือนพฤษภำคม  2563 อย่ำงไรก็ตำม 
หลงัจำกกำรควบคุมกำรระบำดที่ไดผ้ลผ่ำนไปหลำยเดอืน สถำนกำรณ์ของโควดิ -19 กไ็ดก้ลบัเลวรำ้ยลงอกี โดยไดเ้กิด
กำรระบำดระลอกใหมใ่นกลำงเดอืนธนัวำคม 2563 ซึง่เกดิจำกกำรแพร่เชือ้ของกลุ่มแพรเ่ชือ้ที่เชื่อมโยงกบัตลำดกลำงกุ้ง
ในจงัหวดัสมุทรสำคร และได้แพร่กระจำยไปอย่ำงกว้ำงขวำงและจงัหวดัอื่นๆ รฐับำลจึงได้น ำมำตรกำรส ำหรบักำร
ควบคมุโควดิ-19 ทีไ่ดย้กเลกิไปหรอืทีผ่อ่นคลำยลงกลบัมำบงัคบัใชใ้หมโ่ดยปรำศจำกกำรลอ็กดำวน์ 

เน่ืองจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคไวรสัโควดิ-19 และกำรด ำเนินมำตรกำรเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคไวรสั 
โควดิ-19 ของรฐับำล ตลอดจนประชำชนมคีวำมตระหนกัมำกขึน้ถงึควำมเสีย่งจำกกำรตดิเชือ้โควดิ-19 ธรุกจิและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2563 จงึไดร้บัผลกระทบในเชงิลบอย่ำงหนักโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในไตรมำสสองของปี 
2563 เน่ืองจำกรฐับำลไดส้ ัง่ปิดรำ้นอำหำรตัง้แต่วนัที่ 22 มนีำคม จนถงึวนัที่ 16 พฤษภำคม นอกจำกน้ี กำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ ยงัได้รบัผลกระทบในเชิงลบจำกข้อจ ำกดัอื่นๆ เช่น กำรจ ำกดัเวลำของกำรเปิดด ำเนินกำรและกำรจ ำกดั
จ ำนวนที่นัง่ของร้ำนอำหำร อน่ึง เพื่อป้องกนักำรติดเชื้อของพนักงำนและลูกค้ำ บรษิทัฯ ยงัได้ด ำเนินกำรปรบัเปลี่ยน
กระบวนกำรปฏบิตังิำนในดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรเพิม่มำตรกำรในกำรรักษำควำมสะอำดและทำงดำ้นที่เกี่ยวกบัสุขอนำมยั 
กำรตดิตัง้ฉำกกัน้ตำมโต๊ะรบัประทำนอำหำร และกำรจดัซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกนักำรตดิเชื้ออื่นๆ กำรด ำเนินกำรเหล่ำน้ีมี
ผลท ำใหค้่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้และส่งผลกระทบต่อผลก ำไรของรำ้นอำหำรในทีสุ่ด บรษิทัฯ ไม่
สำมำรถคำดกำรณ์ถึงระยะเวลำ ขอบเขต หรือควำมรุนแรงของกำรระบำดของโควิด -19 ในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม  
บรษิทัฯ คำดวำ่ธรุกจิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ จะยงัคงไดร้บัผลกระทบต่อไป และผลกระทบนัน้อำจมนียัส ำคญั
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ซึง่ขึน้อยูก่บัระยะเวลำและควำมรนุแรงของกำรระบำดของโควดิ-19 

3.11 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติและอบุติัเหตุ 

อุทกภยัครัง้ร้ำยแรงที่เกิดขึ้นตัง้แต่ปลำยเดอืนกรกฎำคม 2554 จนถงึปลำยปี 2554 ไดส้รำ้งควำมเสยีหำยต่อกจิกรรม
ทำงเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึง่ปีหลงัอย่ำงมำก เน่ืองจำกน ้ำไดท้่วมเข้ำสู่พื้นที่เกษตรกรรมในภำคกลำงตอนบนและ
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พื้นที่อุตสำหกรรมในภำคกลำงตอนล่ำง รวมถึงนิคมอุตสำหกรรม 7 แห่งในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยำและจงัหวัด
ปทุมธำนี ซึง่ครวักลำงนวนคร (CK3) ทีต่ ัง้อยูใ่นนิคมอุตสำหกรรมนวนครไดถู้กน ้ำท่วมจนตอ้งปิดด ำเนินกำรและยำ้ยฐำน
กำรผลติบำงสว่นมำทีค่รวักลำงบำงนำ (CK4) ซึง่มกี ำลงักำรผลติทีเ่พยีงพอและรองรบัควำมตอ้งกำรของสำขำทีม่ที ัง้หมด
ในปัจจุบนัได ้อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ได้สรำ้งครวักลำงแห่งใหม่ (CK5) ซึ่งสำมำรถรองรบัควำมต้องกำรของสำขำไดอ้กี
เป็นจ ำนวนมำก ส ำหรบัรำ้นอำหำรของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น ้ำท่วมในปี 2554 ไดแ้ก่ รำ้นอำหำรสุกี้ 
เอม็เค จ ำนวน 55 สำขำ และรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอ ิจ ำนวน 13 สำขำ โดยปิดบรกิำรเป็นระยะเวลำ 0.5-2 เดอืน โดย
ร้ำนส่วนใหญ่ไม่ได้รบัควำมเสียหำยเน่ืองจำกตัง้อยู่ในศูนย์กำรค้ำและโมเดิร์นเทรดที่มีมำตรกำรป้องกันอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ นอกจำกน้ี อุทกภยัครัง้น้ียงัส่งผลใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของคู่คำ้บำงรำยหยุดชะงกัท ำให้เกิดกำรขำดแคลน
วตัถุดบิบำงประเภทระยะเวลำหน่ึง ซึง่ส่งผลกระทบต่อยอดขำยของบรษิทัฯ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึภยัพบิตัิธรรมชำตทิี่มผีลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ จงึวำงแผนป้องกนัและรบัมอืควำม
เสีย่งดงักล่ำว เช่น กำรซื้อประกนัภยั กำรวำงแผนปฏบิตังิำนในภำวะฉุกเฉิน กำรฝึกอบรมพนักงำนในกำรรบัมอืกบัภยั
ธรรมชำติ กำรจดัหำครวักลำงใหม่ในท ำเลที่เหมำะสม กำรเพิม่ศูนย์กระจำยสนิค้ำเพื่อกระจำยควำมเสี่ยง กำรอนุมตัิ
วงเงนิฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพนักงำน และกำรสื่อสำรให้ทุกฝ่ำยรบัรู้ข่ำวสำรให้ทัว่ถึง  กำรเตรยีมควำมพร้อมของฝ่ำย
บรหิำรเพื่อเพิม่ควำมมัน่ใจใหก้บัผู้ถอืหุ้น พนักงำน คู่คำ้ และลูกคำ้ของบรษิทัฯ ว่ำธุรกจิจะสำมำรถด ำเนินต่อไปและมี
กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกรณีทีม่คีวำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำตเิกดิขึน้  

ส ำหรบัแผนงำนกำรรบัมอืในกรณีที่สนิคำ้บำงประเภทขำดแคลนนัน้ ฝ่ำยจดัซื้อจะเป็นผูเ้ตรยีมกำรคดัเลอืกผูผ้ลติและผู้
จ ำหน่ำยวตัถุดบิทุกรำยที่สำมำรถผลติสนิค้ำตำมมำตรฐำนที่บรษิทัฯ ก ำหนดไว ้โดยจะตดิต่อสื่อสำรอย่ำงใกล้ชดิเพื่อให้
ทรำบประเภทสินค้ำที่สำมำรถผลิตได้ ก ำลงักำรผลิต จ ำนวนและเวลำที่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ ซึ่งฝ่ำยจดัซื้อจะ
ประสำนงำนกบัครวักลำง เพื่อให้กำรสื่อสำรส่งตรงไปยงัทุกสำขำถึงรำยกำรสนิค้ำที่ขำดแคลน รำยกำรสนิค้ำทดแทน 
และระยะเวลำกำรส่งสนิค้ำในกรณีที่ไม่สำมำรถส่งให้ตำมปกติ ซึ่งทำงสำขำจะทรำบแนวทำงปฏิบตัิและบรหิำรสนิค้ำ
คงเหลอืในแต่ละสำขำใหม้ปีระสทิธภิำพ และเจำ้หน้ำที่ประจ ำทุกสำขำสำมำรถสื่อสำรกบัลูกคำ้โดยตรงได ้ซึ่งเหตุกำรณ์
อุทกภยัปี 2554 ท ำใหบ้รษิทัฯ ไมส่ำมำรถใหบ้รกิำรอย่ำงสมบูรณ์แบบ อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดพ้ยำยำมบรหิำรจดักำร
เหตุกำรณ์ดงักล่ำวใหก้ลบัมำเป็นปกตโิดยเรว็ที่สุด ซึ่งลูกคำ้ทุกท่ำนเขำ้ใจในเหตุกำรณ์ดงักล่ำวและยงัใหค้วำมไวว้ำงใจ
บรษิทัฯ เสมอมำ บรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจวำ่จะสำมำรถรบัมอืและเตรยีมควำมพรอ้มกบัควำมเสีย่งดงักล่ำวได ้ 

นอกจำกกำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรป้องกนัและรบัมอืกบัอุทกภยัทีอ่ำจจะเกดิขึน้อกี บรษิทัฯ ยงัมกีรมธรรมป์ระกนัภยั
หลำยประเภท เช่น ประกนัภยัอุปัทวเหตุ ประกนัภยัส ำหรบัเงนิ ประกนัควำมรบัผดิต่อบุคคลภำยนอก และประกนัควำม
เสีย่งภยัทรพัยส์นิ เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต 
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4 ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมทีรพัยส์นิหลกัๆทีใ่ชใ้นกำรประกอบธรุกจิ ดงัน้ี 

4.1 ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ มลูค่าสทุธิ
ตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

1. ทีด่นิตำมโฉนดเลขที ่2416, 6914, 6943 
และ 93850-93865 ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ
โรงงำนครวักลำงบำงนำ (CK4) ทีต่ ำบล
บำงโฉลง อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดั
สมทุรปรำกำร (รวมส่วนปรบัปรงุที่ดนิ
โกดงั) 

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 170.1 ไมม่ ี

2. ทีด่นิตำมโฉนดเลขที ่55273 ซึง่เป็นทีต่ ัง้
ของโรงงำนครวักลำงนวนคร (CK3) ที่
ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธำนี 

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 30.1 ไมม่ ี

3. ทีด่นิตำมโฉนดเลขที ่44682-44683 ซึง่
คำดวำ่จะเป็นทีต่ ัง้ของสำขำใหมท่ี่ต ำบล
บำงพดู อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

MKI เป็นเจำ้ของ 11.5 ไมม่ ี

4. ทีด่นิตำมโฉนดเลขที ่248227-248228 
ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของส ำนกังำน MKS ที ่
แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ  
จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 

MKS เป็นเจำ้ของ 10.2 ไมม่ ี

5. ทีด่นิตำมโฉนดเลขที่ 8696-8699  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 103.1 ไมม่ ี

6. สว่นปรบัปรงุ-สนญ. แขวงบำงนำใต ้ 
เขตบำงนำ จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 0.3 ไมม่ ี

รวม 325.3  
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4.2 อาคารและอปุกรณ์ 

อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และไมต่ดิภำระผูกพนัใดๆ รำยละเอยีดดงัน้ี 

รายการทรพัยสิ์น 
ราคาทุน 
(ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคา
สะสม 

(ล้านบาท) 

มลูค่าสทุธิ 
(ล้านบาท) 

1. อำคำร 520.6 371.6 149.0 
2. สว่นปรบัปรงุพืน้ทีเ่ช่ำ 2,800.9 1,404.8 1,396.1 
3. งำนระบบ 2,526.3 1,813.7 712.6 
4. อุปกรณ์เครื่องครวั และอุปกรณ์ด ำเนินงำน* 1,985.2 1,753.4 231.7 
5. เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 224.7 156.8 67.9 
6. เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 2,975.5 2,640.1 335.4 
7. ยำนพำหนะ 88.7 79.3 9.4 
8. อุปกรณ์ระหวำ่งตดิตัง้/งำนระหวำ่งก่อสรำ้ง 26.2 0.0 26.2 
 รวมอาคารและอปุกรณ์ 11,148.2 8,219.8 2,928.4 

* รวมคำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่มลูคำ่ 98.1 ลำ้นบำท (ไมเ่ปลีย่นแปลงจำกปี 2562) 
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4.3 สินค้าคงเหลือ 

สนิคำ้คงเหลอืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2563 มจี ำนวน 358 ล้ำนบำท และ 418 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ประกอบดว้ยสนิคำ้ส ำเรจ็รปู วตัถุดบิ และวสัดอุุปกรณ์ 

ปรมิำณสนิคำ้คงเหลอืในส่วนที่เกี่ยวกบัอำหำรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมอียู่ในปรมิำณที่น้อยมำกเมื่อเทยีบกบัต้นทุน
ขำย เน่ืองจำกควำมสดใหม่ของสนิคำ้มคีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อคุณภำพของอำหำร ดงันัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึมี
นโยบำยในกำรรกัษำระดบัสนิคำ้คงเหลอืในส่วนทีเ่กีย่วกบัอำหำรใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำทีสุ่ดโดยมอีำยไุมเ่กนิ 1 สปัดำห ์ 

4.4 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้หมำยถงึ มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ โดยมกีำรประเมนิมลูคำ่อำ้งองิตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ (TFRS 16) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้จ ำนวน 3,956 ลำ้นบำท โดยหลกัประกอบดว้ย
สทิธใินกำรใช้พืน้ที่ จ ำนวน 3,657 ล้ำนบำท สทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 165 ล้ำนบำท อุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำนและอุปกรณ์
ส ำนกังำน จ ำนวน 116 ลำ้นบำท และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์จ ำนวน 18 ลำ้นบำท 

4.5 ค่าความนิยม 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคีำ่ควำมนิยม จ ำนวน 1,478 ลำ้นบำท ซึง่เกดิจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำร
ของบรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ำกดั โดยบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึคำ่ควำมนิยมในรำคำทุน ซึง่เท่ำกบัตน้ทุนกำรรวม
ธรุกจิสว่นทีส่งูกวำ่มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิี่ไดม้ำ 

4.6 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตน จ ำนวน 977 ล้ำนบำท และ 919 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยหลกัประกอบด้วยเครื่องหมำยกำรค้ำของบริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ำกดั และโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์

4.7 สินทรพัยท์างการเงินอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น จ ำนวน 7,979 ลำ้นบำท แบ่งเป็นสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอื่น จ ำนวน 7,154 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงนิลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรตลำดเงนิ หรอื
กองทุนตรำสำรหน้ี เป็นหลกั และสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น จ ำนวน 826 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
ตรำสำรหน้ีระยะยำวและเงนิฝำกระยะยำว 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีที่มคีวำมเสีย่งต ่ำและใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสมกบัระดบั
ควำมเสีย่ง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อคำ้หรอืเผื่อขำยและมกี ำหนดระยะเวลำกำรถอืครองทีส่อดคล้องกบัแผนกำรใช้เงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเท่ำนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่นีโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนใดๆ 

ในทุกๆ ไตรมำส บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะประเมนิว่ำมขีอ้บ่งชีซ้ึ่งแสดงว่ำเงนิลงทุนในหลกัทรพัยด์อ้ยคำ่ลงหรือไม ่โดย
หำกมขีอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยคำ่ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยใ์นงบก ำไรขำดทุน 

4.8 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคำ้ มลูคำ่รวม 902 ลำ้นบำท และ 895 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนใน บรษิทั พลนีสั แอนด ์เอม็เค พทีอี ีลมิเิทด็ ซึง่ประกอบ
ธุรกจิรำ้นอำหำรเช่นเดยีวกบัธุรกจิของบรษิทัฯ จ ำนวน 46 ล้ำนบำท และบรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั จ ำนวน 
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849 ลำ้นบำท ทัง้น้ีนโยบำยกำรลงทุนจะจ ำกดัเฉพำะธุรกจิทีม่คีวำมเกี่ยวเน่ืองกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษิทัฯ โดย
โครงกำรลงทุนต้องผ่ำนกำรพจิำรณำจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ /หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ตำมขอบเขตอ ำนำจ
กำรอนุมตัิตำมที่ก ำหนด ส ำหรบันโยบำยกำรบรหิำรงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมค้ำจะเป็นไปตำมนโยบำยของ
บรษิทัฯ  โดยบรษิทัฯ จะสง่ตวัแทนเขำ้เป็นกรรมกำรเพื่อร่วมในกำรบรหิำรงำนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มคำ้   

4.9 ใบอนุญาต 

ใบอนุญำตทีส่ ำคญัในกำรประกอบกจิกำรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมดีงัน้ี  

ก) ประเภททีม่อีำย ุ1 ปี และตอ้งท ำกำรต่ออำยทุุกปี ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองกำรแจง้จดัตัง้สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและ/
หรือสถำนที่สะสมอำหำร ใบอนุญำตจดัตัง้สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและ/หรือสถำนที่สะสมอำหำร ใบอนุญำต
จ ำหน่ำยสุรำ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ ใบอนุญำตให้ท ำกำรค้ำสตัว์หรอืซำกสตัว์ 
ใบอนุญำตน ำเขำ้หรอืสัง่อำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัร ใบอนุญำตผลิตอำหำร และใบอนุญำตครอบครองวตัถุ
อนัตรำย 

ข) ประเภทที่มอีำยุมำกกว่ำ 1 ปี ไดแ้ก่ ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนซึ่งมอีำยุ 5 ปีหรอืตำมแต่ที่กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมเหน็สมควร   

4.10 สรปุสาระส าคญัของสญัญา 

4.10.1 สญัญาเช่า 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดท้ ำสญัญำเช่ำพืน้ที่และสญัญำบรกิำรกบับุคคลภำยนอกซึ่งได้แก่ 
หำ้งสรรพสนิคำ้ โมเดริน์เทรด และศูนยก์ำรคำ้ต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นส ำนักงำนใหญ่บำงส่วน รำ้นสำขำทัว่ประเทศ และหอ้ง
ช่ำง ทัง้น้ี สญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำรสว่นใหญ่มกีำรระบุถงึเงื่อนไขส ำคญัๆ ดงัน้ี 

 พืน้ทีเ่ช่ำ ต ำแหน่งพืน้ทีเ่ช่ำ วตัถุประสงคก์ำรเช่ำ ขอบเขตกำรใหบ้รกิำร 
 อตัรำคำ่เช่ำ อตัรำคำ่บรกิำร ก ำหนดช ำระคำ่เช่ำ/ค่ำบรกิำร กำรช ำระคำ่ภำษอีำกรทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่ผูเ้ช่ำจะเป็น

ผูร้บัผดิชอบช ำระค่ำภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ 
 อำยุสญัญำส่วนใหญ่มรีะยะเวลำ 3 ปี และกำรต่ออำยุสญัญำนัน้มทีัง้แบบ ก) ก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำใหม่ อตัรำ

ค่ำบรกิำรใหม่และอำยุสญัญำใหม่ล่วงหน้ำหรอืแบบ ข) ก ำหนดเงื่อนไขใหม่เมื่อต่อสญัญำ ทัง้น้ี ผู้เช่ำต้อง
แจง้ควำมประสงคใ์นกำรต่ออำยสุญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้หเ้ช่ำล่วงหน้ำก่อนครบก ำหนดอำยุสญัญำ
เช่ำ 

 เงนิประกนักำรเช่ำ/กำรรบับริกำรซึ่งส่วนใหญ่เทียบเท่ำอตัรำค่ำเช่ำและ/หรอือตัรำค่ำบริกำรประมำณ  3 
เดอืนเพื่อเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ โดยผูเ้ช่ำจะไดร้บัคนืเงนิประกนัโดยไม่มดีอกเบี้ยเมื่อครบ
ก ำหนดเวลำตำมสญัญำและผูเ้ช่ำไดช้ ำระเงนิคงคำ้งใดๆแล้ว 

 กำรเช่ำช่วง/กำรให้บรกิำรช่วงหรอืโอนสทิธติำมสญัญำไม่สำมำรถท ำได ้เวน้แต่จะได้รบัควำมยนิยอมจำก
ผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้บรกิำรซึ่งบรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้บรกิำรในกำรเช่ำ
ช่วง/ใหบ้รกิำรช่วงแก่บรษิทัยอ่ย 

4.10.2 สญัญาร่วมลงทุนเพ่ือจดัตัง้ Plenus MK Co., Ltd. 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบั Plenus Co., Ltd. เมื่อวนัที ่14 ธนัวำคม 2536 เพื่อรว่มกนัจดัตัง้ Plenus MK Co., Ltd. เพื่อ
ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้และเครื่องหมำยบรกิำร “MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่ น ทัง้น้ี 
ณ วนัที่ 29 สงิหำคม 2554 บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุ้นใน Plenus-MK Co., Ltd. รอ้ยละ 12 และไดเ้สนอชื่อนำยฤทธิ ์  
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ธีระโกเมน เป็นกรรมกำร 1 รำยใน 6 รำยในฐำนะตวัแทนของบริษทัฯ ทัง้น้ี Plenus Co., Ltd. มิใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของ
บรษิทัฯ 

4.10.3 สญัญาร่วมลงทุนเพ่ือจดัตัง้ Plenus & MK Pte. Ltd. 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบั Plenus Co., Ltd. เมื่อวนัที ่21 กุมภำพนัธ ์2554 เพื่อรว่มกนัจดัตัง้ Plenus & MK Pte. Ltd. 
เพื่อประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำของคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยในประเทศสงิคโปร ์ทัง้น้ี ณ 
วนัที่ 6 มถิุนำยน 2555 บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ใน Plenus& MK Pte. Ltd. รอ้ยละ 50 โดยมนีำยสมชำย หำญจติต์
เกษม และนำยธรี ์ธรีะโกเมน เป็นกรรมกำร 2 รำยใน 4 รำยในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ โดยกรรมกำรท่ำนหน่ึงมเีสยีง
หน่ึงเสยีงในกำรลงคะแนน ทัง้น้ี กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมคณะกรรมกำรถอืเอำเสยีงขำ้งมำกและตอ้งมกีรรมกำรซึ่ง
แต่งตัง้โดย Plenus และ MK อยำ่งน้อยฝ่ำยละ 1 ท่ำนลงคะแนน  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2556 ได้มีมติอนุมตัิกำรลงทุนเพิ่มในทุนจด
ทะเบยีนทีเ่พิม่ของบรษิทั Plenus & MK Pte. Ltd. ในสว่นของบรษิทัฯ จ ำนวน 3.5 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์บรษิทัดงักล่ำวมี
ทุนจดทะเบยีนเพิม่เป็น 12.5 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์(หุน้สำมญั 12.5 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 เหรยีญสงิคโปร)์ โดยบรษิทัฯ 
มสีดัสว่นกำรถอืหุน้เท่ำเดมิในอตัรำรอ้ยละ 50 บรษิทัฯ ไดจ้ำ่ยคำ่หุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่27 มนีำคม 2556 และ
กจิกำรทีค่วบคมุรว่มกนัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนแลว้เมื่อวนัที ่15 พฤษภำคม 2556 

4.10.4 สญัญาร่วมลงทุนเพ่ือจดัตัง้บริษทั เอม็-เซนโค โลจิสติกส ์จ ากดั 

บรษิทัฯ ได้เข้ำท ำสญัญำกบั Senko Group Holdings Co., Ltd. เมื่อวนัที่ 13 มนีำคม 2561 เพื่อร่วมกนัจดัตัง้ บริษทั 
เอ็ม-เซนโค โลจสิติกส์ จ ำกดั เพื่อประกอบธุรกิจขนส่ง ธุรกิจให้เช่ำคลงัสนิค้ำ ธุรกิจซื้อมำขำยไป และธุรกิจรบัจดัส่ง
สนิค้ำระหว่ำงประเทศ  ทัง้น้ี ณ วนัที่ 30 มนีำคม 2561 บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทั เอ็ม-เซนโค โลจสิติกส์ 
จ ำกดั รอ้ยละ 49.75  และ Senko Group Holdings Co., Ltd. มใิช่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 13 สิงหำคม 2562 ได้มีมติอนุมตัิกำรลงทุนเพิ่มในทุนจด
ทะเบยีนที่เพิม่ของบรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั ในส่วนของบรษิทัฯ จ ำนวน 223.88 ล้ำนบำท บรษิทัดงักล่ำวมี
ทุนจดทะเบยีนเพิม่เป็น 1,750 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 175 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท) โดยบรษิทัฯ มสีดัสว่นกำรถอืหุน้
เท่ำเดมิในอตัรำรอ้ยละ 49.75 

4.10.5 สญัญาจ้างบริการจดัเกบ็สินค้าและจดัส่งสินค้า 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำกบับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั โดย บรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั ตกลงรบัจำ้งเป็น
ผูจ้ดัเกบ็สนิคำ้และจดัส่งสนิคำ้ใหก้บับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะต้องจ่ำยค่ำจำ้งเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำทีต่กลงกนัในสญัญำ  
สญัญำดงักล่ำวมอีำย ุ1 ปี โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2562 - 30 มถิุนำยน 2563 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำฉบบัใหม่กบับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส์ จ ำกดั โดย บรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส์ จ ำกดั ตกลง
รบัจำ้งเป็นผูจ้ดัเกบ็สนิคำ้และจดัสง่สนิคำ้ใหก้บับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะตอ้งจำ่ยคำ่จำ้งเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำทีต่กลงกนั
ในสญัญำ สญัญำดงักล่ำวมอีำยุ 1 ปี โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2563 - 30 มถิุนำยน 2564 และสำมำรถ
ต่ออำยุออกไปอีก 1 ปี จนกว่ำบริษทัฯ จะได้รบัหนังสือแจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง
ล่วงหน้ำก่อนสิน้สดุระยะเวลำในแต่ละรอบไมน้่อยกว่ำ 3 เดอืน 
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4.10.6 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิ Plenus MK Co., Ltd. ใช้เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ “MK 
Restaurants” ในประเทศญ่ีปุ่ น 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเมื่อวนัที่ 10 กุมภำพนัธ ์2537 เพื่อใหส้ทิธเิพยีงรำยเดยีวและจ ำกดัสทิธใินกำรโอนแก่ Plenus 
MK Co.,Ltd. ในกำรด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำรภำยใต้ระบบกำรจดักำรบรหิำรและ Know How ทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ รวมถึงกำรให้สิทธิใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำยบริกำร “MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่ นทัง้น้ี 
สญัญำได้มีกำรก ำหนดว่ำหำก Plenus MK Co.,Ltd. เปิดร้ำนอำหำรเป็นร้ำนที่ 8 บริษทัฯ จะให้สิทธิแก่ Plenus MK 
Co.,Ltd. ในกำรใหช้่วงสทิธใินกำรใช ้Franchise ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลอื่นในประเทศญี่ปุ่ นไดภ้ำยใตเ้งื่อนไขทีคู่่สญัญำ
จะตกลงกนัต่อไป โดยสญัญำได้มกีำรก ำหนดค่ำสทิธคิรัง้แรก ( Initial Franchise Fee) ซึ่งเป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงิน 
และคำ่สทิธริำยเดอืนซึง่คดิตำมสดัส่วนของรำยไดใ้นแต่ละเดอืน 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 3 ปี และต่ออำยุโดยอตัโนมตัติ่อไปอกี 3 ปี เวน้แต่คู่สญัญำฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดบอกกล่ำวกำรเลิก
สญัญำเป็นหนงัสอืล่วงหน้ำ 180 วนัก่อนวนัหมดอำยใุนแต่ละครำว 

4.10.7 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศเวียดนาม 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเมื่อวนัที ่8 สงิหำคม 2551 ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิลงวนัที ่2 มถิุนำยน 2552 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ
ลงวนัที ่10 สงิหำคม 2555 เพื่อใหส้ทิธแิก่ Global Investment Gate Joint-Stock Company (GIGJS) เพยีงรำยเดยีวใน
กำรด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำร “MK Restaurants” ในประเทศเวยีดนำม รวมถงึใหส้ทิธใินควำมลบัทำงกำรคำ้ของบรษิทัฯ 
โดยบรษิทัฯ จะใหค้ ำปรกึษำและควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกท ำเลที่ตัง้ร้ำนอำหำร กำรออกแบบ กำรตกแต่ง กำรจดัหำ
อุปกรณ์ กำรอบรมพนักงำนของ GIGJS กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ กำรจดัหำวตัถุดิบ และกำรให้ค ำปรึกษำ
เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำน ทัง้น้ี GIGJS มใิช่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของบรษิทัฯ โดยสญัญำไดม้กีำรก ำหนดค่ำสทิธคิรัง้แรก (Initial 
Franchise Fee) ซึง่เป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงนิต่อสำขำที่เปิดใหม ่และคำ่สทิธริำยเดอืนซึง่คดิตำมสดัส่วนของรำยได้ใน
แต่ละเดอืน 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 10 ปีนับจำกวนัลงนำมในสญัญำโดย GIGJS มสีทิธใินกำรเลอืกที่จะต่ออำยุสญัญำออกไปอกี 5 
ปี (กำรต่ออำยุสญัญำครัง้ที่ 1) และก่อนกำรสิน้สุดของกำรต่ออำยุสญัญำครัง้ที่ 1 GIGJS มสีทิธใินกำรเลอืกที่จะต่ออำยุ
สญัญำออกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่2) หำกไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัฯ  

เมื่อวนัที ่8 สงิหำคม 2561 บรษิทัฯ ไดต้่อสญัญำออกไปอกี 5 ปี (กำรต่อสญัญำครัง้ที ่1) นบัจำกวนัลงนำมในสญัญำ โดย 
GIGJS มสีทิธใินกำรเลอืกทีจ่ะต่ออำยสุญัญำออกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่2) ก่อนกำรสิน้สดุ หำกไดร้บัควำม
ยนิยอมจำกบรษิทัฯ 

4.10.8 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศลาว 

บริษทัฯ ได้เข้ำท ำสญัญำเมื่อวนัที่ 26 มีนำคม 2558 เพื่อให้สิทธิแก่ Premium Food Co.,Ltd. เพียงรำยเดียวในกำร
ด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำร “MK Restaurants” ในประเทศลำว  รวมถึงให้สทิธใินควำมลบัทำงกำรค้ำของบริษทัฯ โดย
บริษทัฯ จะให้ค ำปรึกษำและควำมช่วยเหลือในกำรเลือกท ำเลที่ตัง้ร้ำนอำหำร กำรออกแบบ กำรตกแต่ง กำรจดัหำ
อุปกรณ์ กำรอบรมพนักงำนของ Premium Food กำรโฆษณำและประชำสมัพันธ์ กำรจดัหำวัตถุดิบ และกำรให้
ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ทัง้น้ี Premium Food มิใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยสญัญำได้มีกำร
ก ำหนดค่ำสทิธคิรัง้แรก (Initial Franchise Fee) ซึ่งเป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงนิต่อสำขำที่เปิดใหม ่และค่ำสทิธริำยเดอืน
ซึง่คดิตำมสดัสว่นของรำยไดใ้นแต่ละเดอืน 
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ระยะเวลำของสญัญำคอื 10 ปี นับจำกวนัที่เปิดรำ้นอำหำรรำ้นแรก โดย Premium Food มสีทิธใินกำรเลอืกที่จะต่ออำยุ
สญัญำออกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยุสญัญำครัง้ที่ 1) และก่อนกำรสิน้สุดของกำรต่ออำยุสญัญำครัง้ที ่1 Premium Food มี
สทิธใินกำรเจรจำขอต่ออำยอุอกไปอกี 5 ปี (กำรตอ่อำยสุญัญำครัง้ที ่2) หำกไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัฯ  

4.10.9 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “Miyazaki” ในประเทศลาว 

บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 เพื่อให้สิทธิแก่ V&V Restaurant ในกำรด ำเนินกิจกำร
ร้ำนอำหำร “Miyazaki” 1 สำขำในประเทศลำว  รวมถึงให้สทิธใินควำมลบัทำงกำรค้ำของบริษทัฯ โดยบรษิทัฯ จะให้
ค ำปรกึษำและควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกท ำเลที่ตัง้รำ้นอำหำร กำรออกแบบ กำรตกแต่ง กำรจดัหำอุปกรณ์ กำรอบรม
พนักงำนของ V&V Restaurant กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ กำรจดัหำวตัถุดบิ และกำรให้ค ำปรกึษำเกี่ยวกบักำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ทัง้น้ี V&V Restaurant มใิช่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ โดยสญัญำไดม้กีำรก ำหนดค่ำสทิธคิรัง้แรก (Initial 
Franchise Fee) และคำ่สทิธริำยเดอืนซึง่คดิตำมสดัส่วนของรำยไดใ้นแต่ละเดอืน 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 10 ปี นบัจำกวนัที่เปิดรำ้นอำหำรรำ้นแรก โดย V&V Restaurant มสีทิธใินกำรเลอืกที่จะต่ออำยุ
สญัญำออกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่1) และก่อนกำรสิน้สดุของกำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่1 V&V Restaurant มี
สทิธใินกำรเจรจำขอต่ออำยอุอกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่2) หำกไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัฯ  

4.10.10 Franchise Agreement เพ่ือรบัสิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “ยาโยอิ-เคน” (Yayoi-Ken) ในประเทศไทย 

บรษิทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกดั (MKI) ได้เข้ำท ำสญัญำเมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2549 กบั Plenus Co.,Ltd. เพื่อรบั
สิทธิเพียงรำยเดียวและจ ำกัดสิทธิในกำรโอนในกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและ
เครื่องหมำยบรกิำร “ยำโยอ-ิเคน” ในประเทศไทย ทัง้น้ี สญัญำไดม้กีำรก ำหนดว่ำหำก MKI เปิดรำ้นอำหำรเป็นรำ้นที่ 8 
Plenus Co., Ltd. จะใหส้ทิธแิก่ MKI ในกำรช่วงสทิธใินกำรใชแ้ฟรนไชสข์อง Plenus Co., Ltd. ใหแ้ก่บุคคลอื่นในประเทศ
ไทยได้ภำยใต้เงื่อนไขที่คู่สญัญำจะตกลงกนัต่อไป โดยสญัญำได้มกีำรก ำหนดค่ำสทิธริำยเดอืนซึ่งคดิตำมสดัส่วนของ
รำยไดใ้นแต่ละเดอืน 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 3 ปี และต่ออำยุโดยอตัโนมตัติ่อไปอีก 3 ปี เวน้แต่คู่สญัญำฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดบอกกล่ำวกำรเลิก
สญัญำเป็นหนงัสอืล่วงหน้ำ 180 วนัก่อนวนัหมดอำยใุนแต่ละครำว 
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่ขีอ้พพิำททำงกฎหมำยทีอ่ำจมผีลกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ทีม่จี ำนวน
สูงกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยที่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยำ่งมนียัส ำคญั 
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6 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 

6.1  ข้อมลูทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ : ธรุกจิรำ้นอำหำร 

ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1200 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรงุเทพฯ 10260 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107555000317 

โฮมเพจบรษิทั : www.mkrestaurant.com 

โทรศพัท ์ : 02-836-1000 

โทรสำร  : 02-836-1099 

ทุนเรอืนหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2563 

ทุนจดทะเบยีน : 920,878,100 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 920,878,100 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 

ทุนทีอ่อกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ : 920,878,100 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 920,878,100 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 

นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

   อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

   เลขที ่93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

   โทรศพัท:์ 02-009-9000 

   โทรสำร:  02-009-9991 

ผูต้รวจสอบบญัช ี : บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

   ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ 

   193/136-137 ถนนรชัดำภเิษก คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

   โทรศพัท:์  02-264-0777 

   โทรสำร:  02-264-0789 

6.2  ข้อมลูส าคญัอ่ืน 

-ไมม่-ี 
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7 ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 หุ้นสามญั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 920,878,100 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 920,878,100 
หุ้น  มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  1 บำท  โดยเป็นทุนช ำระแล้วจ ำนวน  920,878,100 บำท  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
920,878,100 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

7.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

มติที่ประชุมวสิำมญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 3 มกรำคม 2556 ได้อนุมตัิให้บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สำมญัของจ ำนวน 20,000,000 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิำร (รวมถงึผูบ้รหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร) และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย (“ใบส ำคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “M-WA”) ซึง่มรีำยละเอยีดสรปุไดด้งัน้ี 

ประเภทและชนิด : ใบส ำคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมอืได้ เวน้แต่เป็นกำรโอนใน
กรณีทีก่รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนเสยีชวีติ 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 5 ปี นบัจำกวนัทีอ่อกและเสนอขำย 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
ออก 

: 20,000,000 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 
วธิกีำรเสนอขำย : เสนอขำยครัง้เดยีวใหแ้ก่ผูบ้รหิำร (รวมถงึผูบ้รหิำรซึง่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และ

พนกังำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ยเป็นจ ำนวนเกนิกว่ำ 50 รำย 
วธิกีำรจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผูบ้รหิำร (รวมถึงผู้บรหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร)  และพนักงำน

ของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ย โดยไมผ่ำ่นผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย ์

  
ทัง้น้ี จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรให้ผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร) และพนกังำนแต่ละรำยไมจ่ ำเป็นตอ้งมจี ำนวนเท่ำกนั ขึน้อยูก่บั
ต ำแหน่ง อำยุงำน ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ ควำมรบัผดิชอบ ผลกำรปฏิบตัิงำน 
และศกัยภำพหรอืประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั  

จ ำนวนหุน้สำมญัทีส่ ำรอง
เพื่อกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ

: 20,000,000 หุน้  

อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ (อำจเปลีย่นแปลงในภำยหลงัตำม
เงื่อนไขกำรปรบัสทิธ)ิ  

รำคำใชส้ทิธ ิ : รำคำกำรใช้สทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธจิะเท่ำกบั 1 บำทต่อหุ้น เว้นแต่จะมกีำร
ปรบัรำคำกำรใช้สทิธติำมเงื่อนไขกำรปรบัสทิธิ ซึ่งรำคำใช้สทิธดิงักล่ำวถอืเป็นกำร
เสนอขำยหลกัทรพัยใ์นรำคำต ่ำกวำ่รำคำตลำด ซึง่ค ำนวณโดยอ้ำงองิกบัรำคำเสนอ
ขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนแก่ประชำชนทัว่ไปทีร่ำคำ 49 บำทต่อหุน้ 

ระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ : วนัท ำกำรสุดท้ำยของทุกไตรมำส (เดือนมีนำคม หรอืเดอืนมิถุนำยน หรอืเดือน
กนัยำยน หรอืเดอืนธนัวำคม) ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยเริม่ใช้สทิธิ
ภำยหลังครบก ำหนดระยะเวลำ 12 เดือน นับแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธ ิ
ให้แก่ผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของ
บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ย (วนัก ำหนดใชส้ทิธ)ิ ตำมเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 
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 หลังจำก 12 เดือน นับแต่วนัที่ได้รบักำรจดัสรร ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ

สำมำรถใช้สิทธไิด้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ได้รบั
กำรจดัสรร  

 หลังจำก 24 เดือน นับแต่วนัที่ได้รบักำรจดัสรร ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใช้สทิธไิด้อีกรอ้ยละ 20 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ได้รบักำร
จดัสรร  

 หลังจำก 36 เดือน นับแต่วนัที่ได้รบักำรจดัสรร ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใช้สทิธไิด้อีกรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ได้รบักำร
จดัสรร 

 หลังจำก 48 เดือน นับแต่วนัที่ได้รบักำรจดัสรร ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใช้สทิธไิดโ้ดยไม่จ ำกดัจ ำนวนจนกว่ำจะครบอำยุของใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิ

  
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่เหลือจำกกำรใช้สทิธิหรอืไม่ถูกใช้สทิธใินวนัก ำหนดกำรใช้
สทิธใิดๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใช้สทิธไิด้ในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธคิรัง้ต่อๆ  ไป
ได้ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธิ แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดง
สทิธแิลว้ ใบส ำคญัแสดงสทิธใิดๆ ทีไ่มถู่กใชส้ทิธจิะถูกยกเลกิและสิน้ผลไป 

  
วนัสุดทำ้ยของกำรใช้สทิธ ิตรงกบัวนัท ำกำรสุดท้ำยของวนัที่ครบก ำหนดระยะเวลำ 
5 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย 

: ไมน้่อยกวำ่ 15 วนัก่อนก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย  

เงื่อนไขส ำหรบักำรใชส้ทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

: 1. ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องมีสถำนะเป็นผู้บรหิำร (รวมถึงผู้บริหำรซึ่ง
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย ณ 
วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ

  
2. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธพิ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้บรหิำร (รวมถึง

ผู้บรหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร)   หรอืพนักงำนของบรษิทัฯ และ/หรอื
บรษิทัย่อย เน่ืองจำกกำรเกษียณอำยุตำมระเบียบของบรษิทัฯ ให้ผู้บรหิำร
หรอืพนักงำนดงักล่ำวสำมำรถใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธไิดจ้นครบอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ 

  
3. ในกรณีที่ผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธถิงึแก่กรรม ให้ทำยำทหรอืผู้รบัมรดกตำม

พนิัยกรรมของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำว สำมำรถใช้สทิธซิื้อหุน้สำมญั
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่ำจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธผิู้นัน้มสีทิธเิฉพำะในส่วนที่ครบก ำหนดใหใ้ช้สทิธไิด้แล้ว
เท่ำนัน้ โดยจะสำมำรถใช้สทิธไิด้ในวนัก ำหนดใช้สทิธใิดๆ จนครบก ำหนด
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำว 

  
4. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ำยสังกัดหรือบริษัทตำมที่

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เหน็ชอบ โดยที่ผู้บรหิำรหรอืพนักงำนดงักล่ำวยงัคง
เป็นผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย ณ วนัที่ใช้สทิธ ิ
ให้ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนดงักล่ำวสำมำรถใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้
จนครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ 
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5. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธพิ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้บรหิำร (รวมถึง

ผู้บริหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) หรอืพนักงำนของบริษทัฯ และ/หรือ
บรษิทัย่อย ก่อนหรอืในวนัก ำหนดใช้สทิธใิดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจำกที่ระบุไว้
ในขอ้ 2-4 ขำ้งต้น ใหผู้บ้รหิำรหรอืพนักงำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย
รำยนัน้ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่
เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นอนัถูก
ยกเลกิและสิน้ผลในทนัท ี 

เหตุในกำรตอ้งออกหุน้ใหม่
เพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลง
กำรใชส้ทิธ ิ

: เมื่อมกีำรปรบัรำคำกำรใช้สทิธแิละอตัรำกำรใช้สทิธติำมเงื่อนไขของกำรปรบัสทิธิ
ตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งเป็น
เหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืประกำศอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งก ำหนด 

วนัทีอ่อกและระยะเวลำเสนอ
ขำย 

: บริษัทฯ จะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้กับผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร)  และพนักงำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยให้แล้วเสร็จ
ภำยใน  1 ปีนับจำกวนัที่ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธจิำกที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิ

: บรษิทัฯ จะไม่น ำใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ออกในครัง้น้ีเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลำดรองของหุน้สำมญัที่
เกดิจำกกำรใชส้ทิธ ิ

: บรษิทัฯ จะน ำหุน้สำมญัที่เกดิจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ออกในครัง้
น้ีเขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution)  
ในกรณีที่มกีำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรให้แก่กรรมกำร ผู้บรหิำร 
และพนกังำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ยทัง้จ ำนวน 20,000,000 หน่วย รำคำ
ตลำดของหุน้ของบรษิทัฯ จะลดลงในอตัรำรอ้ยละ 2.1  

  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิ
ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)  
ในกรณีที่มกีำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรให้แก่กรรมกำร ผู้บรหิำร 
และพนักงำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยทัง้จ ำนวน 20,000,000 หน่วย ส่วน
แบ่งก ำไรต่อหุ้นหรอืสทิธใินกำรออกเสยีงของผู้ถอืหุ้นจะลดลงในอตัรำรอ้ยละ 2.2 
ของสว่นแบ่งก ำไรหรอืสทิธใินกำรออกเสยีงเดมิโดยค ำนวณเปรยีบเทยีบกบัจ ำนวน
หุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ ำนวน 925,850,000 หุ้น  (ทุนจด
ทะเบียนช ำระแล้วภำยหลงัจำกที่บรษิทัฯ เสนอขำยหุ้นเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
และประชำชนทัว่ไป และกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้จ ำนวน) 

ทัง้น้ี หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรำยละเอยีดอื่นๆ ของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิรวมทัง้เหตุที่ท ำใหต้้องออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบั
กำรปรบัรำคำกำรใช้สทิธ ิอตัรำกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธใิหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมกำรเป็นผูม้อี ำนำจใน
กำรพิจำรณำก ำหนดหรือแก้ไขตำมที่เห็นสมควร และมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรจดัท ำ
ขอ้ก ำหนดสทิธแิละหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิรวมทัง้มอี ำนำจในกำรก ำหนดหรอืแก้ไขเพิม่เติม หลกัเกณฑ ์
ขอ้ก ำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ประกำศของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
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7.3 พนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุ้นในอนาคตท่ีนอกเหนือจากการออกหุ้นรองรบัตาม 7.2 

-ไมม่-ี 

7.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือการบริหารงานของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อย และสาระส าคญัต่อการด าเนินงาน 

-ไมม่-ี 

7.5 ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผูถ้อืหุน้ 10 รำยแรกทีป่รำกฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2563 มดีงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วนร้อยละ 
1 นำงยพุนิ ธรีะโกเมน     182,396,802  19.8 
2 นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม(1)      147,494,812  16.0 
3 นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน(2)      123,059,333  13.4 
4 นำงอมัพร หำญจติต์เกษม 82,403,989 8.9 
5 นำยวรำกร หำญจติตเ์กษม 41,039,694 4.5 
6 นำงสำววรำพร หำญจติตเ์กษม 41,031,994 4.5 
7 มลูนิธป้ิำทองค ำ เอม็เค(3)       31,265,983  3.4 
8 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยำว 23,242,400 2.5 
9 ส ำนกังำนประกนัสงัคม       17,731,000  1.9 
10 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยำว 75/25 12,304,800 1.3 
หมำยเหตุ: (1) นำยสมชำย หำญจติต์เกษม เป็นน้องชำยของนำงยุพนิ ธรีะโกเมน 
 (2) นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน เป็นสำมขีองนำงยุพนิ ธรีะโกเมน 

(3) มลูนิธป้ิำทองค ำ เอม็เค ก่อตัง้ขึน้โดยนำงยุพนิ ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติต์เกษม ซึง่เป็นบุตรของนำง
ทองค ำ เมฆโต ทีเ่สยีชวีติไปแลว้ โดยมนีำงยุพนิ ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติต์เกษม เป็นประธำนและ
รองประธำนกรรมกำรของมลูนิธ ิตำมล ำดบั 

7.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะจ่ำยเงนิปันผลไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธภิำยหลงักำรหกัภำษีเงนิได้นิตบิุคคลและ
กำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยพจิำรณำจำกงบกำรเงนิรวมเป็นส ำคญั  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอตัรำที่น้อยกว่ำอัตรำที่ก ำหนดข้ำงต้น  หรือ 
งดจำ่ยเงนิปันผล โดยขึน้อยู่กบัภำวะทำงเศรษฐกจิ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่องของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ย และควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกำรบรหิำรกจิกำรและกำรขยำยธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
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8 โครงสร้างการจดัการ 

8.1   โครงสร้างการจดัการของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 โครงสรำ้งองคก์รของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงัน้ี  
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โครงสร้ำงกำรจดักำรของบรษิทัฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บรรษทัภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน  ทัง้น้ี คณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บรรษทัภิบำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน มอีงค์ประกอบ คุณสมบตัิ และกำรแบ่งแยกหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบอย่ำง
ชดัเจน รำยละเอยีดดงัน้ี 

8.1.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำร 9 ท่ำน ดงัน้ี 

 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบรษิทัฯ คอื  นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน  นำยสมชำย หำญจติต์เกษม นำยสมชำย 
พพิธิวจิติรกร สองในสำมคนลงลำยมอืชื่อรว่มกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ   

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  

1. จดักำรบรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ รวมทัง้มติคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ และมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ รบัผดิชอบ ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย 

2. พจิำรณำและใหค้วำมเหน็ชอบหรอือนุมตัใินเรื่องที่ส ำคญัเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เช่น วสิยัทศัน์
และพนัธกจิ กลยทุธ ์เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ ควำมเสีย่ง แผนงำนและงบประมำณ เป็นต้น โดยมกีำรทบทวน
และอนุมตัเิป็นประจ ำทุกปี 

3. ติดตำมและควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล 

4. ดูแลใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มคีวำมต่อเน่ืองในระยะยำว และพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบแผนพฒันำ
ผูบ้รหิำร รวมทัง้ทบทวนแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสูง (Management Succession Plan) 

5. จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และให้ควำมเห็นชอบนโยบำย
ดงักล่ำว รวมทัง้มกีำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. ส่งเสรมิให้จดัท ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคน
เข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณดงักล่ำวอยำ่งจรงิจงั 

1.  นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยสมชำย  หำญจติตเ์กษม กรรมกำร 
3.  นำยสมชำย   พพิธิวจิติรกร กรรมกำร และกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำ

คำ่ตอบแทน 
4.  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
5.  นำงวไิล   ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษทัภบิำล 

สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน 
6.  นำยทนง   โชตสิรยทุธ ์ กรรมกำรอสิระ 
7. ดร.ขตัยิำ   ไกรกำญจน์ กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำร

บรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
8.  นำยสจุนิต ์  ชุมพลกำญจนำ กรรมกำรอสิระ 
9.  นำยประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร 
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7. พจิำรณำเรื่องควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ กำรพจิำรณำกำรท ำรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้
ของผลประโยชน์ ควรมแีนวทำงที่ชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้ือหุน้โดยรวมเป็น
ส ำคญั โดยที่ผูม้สีว่นไดเ้สยีไมค่วรมสี่วนรว่มในกำรตดัสินใจ รวมทัง้ก ำกบัดแูลใหม้กีำรปฏิบตัติำมขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบัขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้
ถูกตอ้งครบถว้น 

8. ก ำกบัดูแลใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งที่มปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีำรทบทวนระบบและประเมนิประสทิธผิลของ
กำรจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอและในทุกๆ ระยะเวลำทีพ่บวำ่ระดบัควำมเสีย่งมกีำรเปลี่ยนแปลง 

9. จดัให้มีระบบกำรควบคุมด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงนิ และด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และนโยบำย รวมทัง้จดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงำนที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็น
ผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุดงักล่ำวและทบทวนระบบทีส่ ำคญัอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

10. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบควรใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเพยีงพอของระบบกำร
ควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

11. จดัให้มแีนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ชดัเจนเกี่ยวกบัผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบำะแส หรอืผู้มีส่วนได้เสีย  ผ่ำนทำง
เวบ็ไซต์หรอืรำยงำนตรงต่อบรษิทัฯ โดยช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสอำจก ำหนดให้ผ่ำนกรรมกำรอิสระหรอื
กรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรที่บรษิทัฯ ก ำหนดไว้และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

12. จดัใหม้กีลไกก ำกบัดูแลบรษิทัย่อย เพื่อดูแลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ โดยมหีน้ำที่ในกำร
พจิำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อย เพื่อควบคุมกำรบรหิำรให้เป็นไป
ตำมนโยบำยของบรษิทัฯ และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และประกำศของตลำดหลกัทรพัย ์

13. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และกำรประชุมผู้ถือหุ้น เวน้แต่ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัโดยกรรมกำร
บรษิทัฯ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม จะต้องแจง้ใหป้ระธำนกรรมกำรหรอืเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

14. ประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นประจ ำทุกปี 
 

อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ ำนำจอนุมตัิเรื่องต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ก ำหนดโดยกฎหมำย 
ข้อบังคบัของบรษิัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดและทบทวนวิสยัทัศน์  กลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินงำน แผนหลกัในกำรด ำเนินงำน แผนงบประมำณและแผนกำรด ำเนินงำนธุรกจิประจ ำปี แผนธุรกจิระยะ
ปำนกลำง กำรก ำหนดเป้ำหมำยทีต่้องกำรของผลของกำรด ำเนินงำน กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ และกำรดูแลรำยจ่ำยลงทุน (Capital Expenditure) กำรเขำ้ควบรวมกจิกำร กำร
แบ่งแยกกจิกำร และกำรเขำ้รว่มทุน 
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ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษทั 

รำยชือ่กรรมกำรบรษิทั 
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1. นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน          

2. นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม          

3. นำยสมชำย พพิธิวจิติรกร          

4 ดร.อรรณพ ตนัละมยั          

5 นำงวไิล ฉทัทนัต์รศัม ี          

6 นำยทนง โชตสิรยุทธ์          

7 ดร.ขตัยิำ ไกรกำญจน์          

8 นำยสุจนิต ์ชมุพลกำญจนำ          

9 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั          

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัน้ี  

1.  ดร.อรรณพ   ตนัละมยั  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  นำงวไิล   ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมกำรตรวจสอบ 
3.  ดร.ขตัยิำ   ไกรกำญจน์ กรรมกำรตรวจสอบ* 

หมำยเหตุ: เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563 

กรรมกำรตรวจสอบล ำดบัที ่1 และ 2 เป็นผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ที่เหมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำน
อื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษทัฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

4. สอบทำนและหำรอืกบัฝ่ำยจดักำรเกี่ยวกบัควำมเสี่ยงที่ส ำคญัของบรษิทัฯ และมำตรกำรที่ฝ่ำยจดักำรได้
ด ำเนินกำรเพื่อตดิตำมและควบคมุควำมเสีย่งดงักล่ำว 
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5. พจิำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทั ฯ และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วม
ประชุมดว้ยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พจิำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้น้ี เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ หลังจำกกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละครัง้ 

8. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ฯ ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ 
(ค) ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
(ช) ควำมเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 

(Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เหน็ว่ำผูถ้ือหุน้และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

9. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

10. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ
ดงัต่อไปน้ี ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(ข) กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพรอ่งทีส่ ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ หรอื

กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ หำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิำรไม่ด ำเนินกำรให้มี
กำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนด กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนสิง่ที่ตรวจพบ
ดงักล่ำวต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

11. ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอค ำปรกึษำจำกที่ปรกึษำ
อิสระภำยนอก หรอืผู้เชี่ยวชำญในวชิำชีพอื่นๆ หำกเหน็ว่ำมคีวำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบรษิทัฯ เป็น
ผูร้บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
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ในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่กล่ำวขำ้งต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมรบัผดิชอบ
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยตรง และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัคงมีควำมรบัผดิชอบในกำรด ำ เนินงำนของ
บรษิทัฯ ต่อบุคคลภำยนอก  

8.1.3 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมกำร 3 ท่ำน ดงัน้ี  

1.  ดร.ขตัยิำ   ไกรกำญจน์ ประธำนคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลฯ 
2.  นำยสมชำย        พพิธิวจิติรกร กรรมกำรบรรษทัภบิำลฯ  
3.  นำงวไิล   ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมกำรบรรษทัภบิำลฯ* 
  หมำยเหตุ: เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรรษทัภบิำลฯ เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ด้านบรรษทัภิบาล 
1. พฒันำและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีที่เหมำะสมกบับริษัท ฯ และสอดคล้องกับ

หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ดขีองตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
2. ตดิตำมดูแลกำรปฏิบตัิงำนของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบตัิดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิทัฯ

ตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
3. ทบทวนแนวปฏบิตัดิำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิทัฯ โดยเปรยีบเทยีบกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำร

ที่ดขีองมำตรฐำนสำกลและของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เพื่อพจิำรณำปรบัปรงุอยำ่งต่อเน่ือง 

4. ทบทวนปรชัญำในกำรด ำเนินธุรกจิ จรยิธรรมธรุกจิ จรยิธรรมกรรมกำร จรยิธรรมพนักงำน และแนวปฏบิตัทิี่
เกีย่วขอ้งตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

5. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ดตีำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

ด้านการสรรหา 
1. สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรระดบัสูงใน

ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำแต่งตัง้ส ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสูงใน
ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร และในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออก
ตำมวำระ หรอืให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำคดัเลือกเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้
ส ำหรบักรณีอื่น 

2. ในกำรสรรหำบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้บริหำรระดบัสูงในต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรตำมที่กล่ำวในข้อ  1 นัน้ 
คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน ควรด ำเนินกำรดงัน้ี 
2.1 ก ำหนดคุณสมบตัแิละลกัษณะส่วนตวัอื่นที่เหน็ว่ำมคีวำมส ำคญัของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสูงใน

ต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรที่ต้องกำรสรรหำ เช่น มคีวำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนที่ต้องกำร มีควำมเป็นผู้น ำ มีคุณธรรม และควำมรบัผิดชอบต่อผลงำน (Integrity and 
Accountability) ยดึมัน่ในกำรท ำงำนอย่ำงมหีลกักำรและมำตรฐำนเยีย่งมอือำชพี มวีุฒภิำวะและควำม
มัน่คง และกลำ้แสดงควำมคดิเหน็ทีแ่ตกต่ำงและเป็นอสิระ เป็นตน้ 
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2.2 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมกำรประเภทอิสระของบริษัทฯ ว่ำมี
คณุสมบตัคิรบถว้นในกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ หรอืไม ่

2.3 พจิำรณำควำมเพยีงพอของกำรอุทศิเวลำส ำหรบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบรษิทัฯ เช่น ใน
กำรพจิำรณำเสนอชื่อกรรมกำรเดมิเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่ออกีวำระ อำจประเมนิจำกจ ำนวนครัง้ของกำร
เขำ้รว่มประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมกำรใหม่อำจพจิำรณำจำก
จ ำนวนบรษิทัทีบุ่คคลนัน้ด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนทีจ่ะเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ 

2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่ำบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนัน้ มีคุณสมบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของ
หน่วยงำนทำงกำร 

3. ทบทวนและเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับควำมเหมำะสมของขนำด (Size) และ
องคป์ระกอบ (Composition) ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธผิล เช่น ควรจะมจี ำนวนกรรมกำรเพยีงพอที่มคีุณสมบตัทิี่เหมำะสมเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัตัง้ขึน้ สว่นองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ควรประกอบดว้ยกรรมกำรที่มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น
ที่หลำกหลำย เพื่อใหก้ำรพจิำรณำตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในเรื่องต่ำงๆ มคีวำมรอบคอบรดักุม
ยิ่งขึ้น นอกจำกน้ี ควรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของจ ำนวนกรรมกำรที่เป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ี

4. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัดำ้นกำรสรรหำกรรมกำรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
 
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิัทฯ กรรมกำรของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

จดัตัง้ขึ้น และผู้บรหิำรระดบัสูงในต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิแล้วแต่กรณี ค่ำตอบแทนในที่น้ี ให้หมำยรวมถึง (ก ) ค่ำตอบแทนประจ ำ 
(Retainer) ซึ่ งเป็นค่ำตอบแทนที่ จ่ำยเป็นรำยเดือน (ข) ค่ำเบี้ ยประชุม  (Attendance Fee) ซึ่ ง เป็น
คำ่ตอบแทนทีจ่ำ่ยเป็นรำยครัง้ต่อกำรประชุมส ำหรบักรรมกำรทีเ่ขำ้รว่มประชุม (ค) คำ่ตอบแทนทีจ่ำ่ยตำมผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ (Incentive) ซึ่งได้แก่ โบนัสหรือบ ำเหน็จ และ (ง) ผลประโยชน์อื่นใดตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด 

2. เพื่อให้กำรพจิำรณำค่ำตอบแทนมคีวำมโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล 
สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนควรด ำเนินกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนตำมหลักเกณท์และแนวทำง 
ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ค่ำตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดบัที่สำมำรถที่จะดึงดูดและรกัษำกรรมกำรและผู้บรหิำร

ระดบัสูงที่มคีุณสมบตัทิี่บรษิทัฯ ต้องกำร โดยอำจพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ของบรษิทัอื่นที่มกีำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดแีละเทยีบเคยีงกนัได ้เช่น ขนำดของกจิกำร (Size) ซึ่งอำจ
วดัได้จำกยอดขำยหรอืยอดสนิทรพัย์รวม เป็นต้น ระดบัของก ำไร (Profitability) และควำมยำกง่ำย
ของกำรบรหิำร (Complexity) 

2.2 คำ่ตอบแทนกรรมกำรควรเหมำะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรแต่
ละคน กรรมกำรที่ได้รบัมอบหมำยหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบเพิ่มขึ้น ก็ควรได้รบัค่ ำตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
ด้วย เช่น กรรมกำรชุดย่อย นอกจำกจะได้รบัค่ำตอบแทนในฐำนะเป็นกรรมกำรบริษทัฯ แล้ว ควร
ได้รบัค่ำตอบแทนเพิ่มเติมอีกในฐำนะเป็นกรรมกำรชุดย่อยด้วย  ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ และ
ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยควรได้รบัค่ำตอบแทนมำกกว่ำสมำชกิของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ
สมำชกิของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยในอตัรำทีเ่หมำะสม 
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2.3 คำ่ตอบแทนของกรรมกำรที่จำ่ยตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ เช่น โบนัสกรรมกำร  ควร
เชื่อมโยงกบัผลตอบแทนที่จำ่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในรปูของเงนิปันผล หำกปีใดมไิดม้กีำรจำ่ยเงนิปันผลแก่ผู้
ถอืหุน้ กจ็ะไมม่กีำรพจิำรณำกำรจำ่ยโบนสัใหแ้ก่กรรมกำร 

2.4 กรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำรของบริษทัฯ จะได้รบัค่ำตอบแทนในฐำนะของผู้บรหิำรเท่ำนัน้ จะไม่ได้รบั
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของบรษิทัฯ แต่อยำ่งใด           

3. ทบทวนและให้ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็น
ประจ ำทุกปี โดยพจิำรณำตำมหลกัเกณทแ์ละแนวทำงกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนดงักล่ำวขำ้งตน้ก่อนน ำเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

4. ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรระดบัสงูในต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเพื่อก ำหนดคำ่ตอบแทน
ก่อนน ำเสนอขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นประจ ำทุกปี  ในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปี
ของผู้บริหำรระดบัสูงในต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ ควรจะพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีของบรษิทัฯ โดยรวม   ผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในด้ำนที่ส ำคญัอื่น และกำรสร้ำงผลตอบแทนให้แก่
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยำว นอกจำกน้ี ควรจะเปรยีบเทยีบกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอื่นที่อยู่ใน
อุตสำหกรรมเดยีวกนัทีเ่ทยีบเคยีงกนัไดป้ระกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

5. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัดำ้นกำรพจิำรณำคำ่ตอบแทนตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

8.1.4  คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิำร รวม 5 ท่ำน ตำมรำยชื่อและต ำแหน่ง ดงัน้ี  
1. นำยฤทธิ ์  ธรีะโกเมน  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2. นำยสมชำย  หำญจติตเ์กษม รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
3. นำงยพุนิ  ธรีะโกเมน  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
4. นำยเกยีรตกิอ้ง  กงัวำนวงษ์  ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส 
5. นำงสดุำรตัน์  พทัธว์วิฒัน์ศริ ิ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูสุดของบรษิทัฯ และมอี ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ
ในกำรบริหำรกิจกำรทัง้ปวงของบริษัทฯ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยและรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร
ตำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำยนัน้ ใหร้วมถงึเรื่องหรอืกจิกำรต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. บรหิำรกิจกำรทัง้ปวงของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 
ตลอดจนนโยบำย ระเบยีบ กฎขอ้บงัคบั ค ำสัง่ และมตขิองคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

2. ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงั รกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ อยำ่งดทีีส่ดุ 
3. จดัท ำแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน และงบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ รวมทัง้ปรบัปรุงแก้ไขแผนและ

งบประมำณดงักล่ำวในระหวำ่งปี หำกเหน็ว่ำจ ำเป็น เพื่อใหส้อดคล้องกบัเหตุกำรณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นยัส ำคญั และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

4. ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน และงบประมำณที่ได้รบัอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหบ้รรลุผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

5. เสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิประจ ำเดอืน ประจ ำรำยไตรมำส และประจ ำปีของบรษิทัฯ 
รวมทัง้ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและเห็นว่ำมีควำมส ำคัญ ต่อกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำรบัทรำบหรอืใหค้วำมเหน็ชอบ 
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6. รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ ในกรณีที่มเีหตุกำรณ์เกดิขึน้หรอืมเีหตุกำรณ์ที่มคีวำม
เป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตที่อำจมีผลกระทบในเชิงลบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำน และ
ฐำนะกำรเงนิหรอืชื่อเสยีงของบรษิทัฯ รวมทัง้เสนอมำตรกำรหรอืค ำแนะน ำในกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ 

7. จดัท ำหรอืปรบัปรุงแก้ไขโครงสร้ำงองค์กรระดบัสูง รวมทัง้ก ำหนดหน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบของผู้บริหำร
ระดบัสูงที่อยู่ภำยใต้กำรบงัคบับญัชำของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

8. จดัท ำหรอืปรบัปรุงแก้ไขตำรำงกำรมอบอ ำนำจด ำเนินกำร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำ
อนุมตั ิ

9. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนและกจิกรรมประจ ำวนัของบรษิทัฯ ให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้ก ำกบั
ดูแลให้พนักงำนของบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ค ำสัง่ และมติของ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อยำ่งเครง่ครดั 

10. มอี ำนำจในกำรบงัคบับญัชำพนกังำนและลูกจำ้งของบรษิทัฯ ทุกต ำแหน่ง รวมถงึกำรวำ่จำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ย 
ลงโทษทำงวนิัย และเลกิจำ้ง อยำ่งไรกต็ำม ถำ้เป็นพนกังำนในต ำแหน่งตัง้แต่ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยหรอืเทยีบเท่ำ
ขึน้ไป จะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อรบัทรำบดว้ย 

11. มอี ำนำจในกำรออกระเบียบว่ำด้วยกำรปฏิบตัิงำนของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
และยกเลกิระเบยีบ กฎขอ้บงัคบั ค ำสัง่ ประกำศทีเ่กี่ยวกบักำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ โดยไม่ขดัหรอืแยง้กบั
ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด 

12. มอี ำนำจในกำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิำนหรอืกระท ำกำรอยำ่งหน่ึงอย่ำงใดแทน ตำมทีเ่หน็สมควรได ้
ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

13. มอี ำนำจในกำรพจิำรณำอนุมตัหิรอืด ำเนินกำรในเรื่องอื่นๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงกำรมอบหมำยอ ำนำจ
ด ำเนินกำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัแิลว้ 

14. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นครัง้ครำว 

ทัง้น้ี กำรใช้อ ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถกระท ำไดใ้นกรณีที่ประธำนเจำ้หน้ำที่
บริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งตำมที่ นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ            
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ มสี่วนไดเ้สยีหรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อย เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัริำยกำรธุรกิจปกตทิี่มเีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัิ
ในหลกักำรไวแ้ลว้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

8.1.5 เลขานุการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้มีติแต่งตัง้นำงสุดำรตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศิร ิซึ่งเป็นผูท้ี่มปีระสบกำรณ์และมคีุณสมบตัิที่
เหมำะสมท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรบรษิทัฯ  โดยมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีด่ ำเนินกำรดงัน้ี 

1. ปฏบิตัหิน้ำที่ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์ุจรติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ  
เป็นส ำคญั รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมกำร 
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. จดักำรเรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้อืหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ 
และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices) 

3. บนัทกึรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้แจง้มตขิองที่ประชุมคณะกรรมกำร
และที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ให้ผู้บรหิำรที่เกี่ยวขอ้งทรำบและตดิตำมให้มกีำรปฏิบตัติำมมติดงักล่ำวผ่ำนประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

4. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี 
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4.1 ทะเบยีนกรรมกำร 
4.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 
4.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
6. ดูแลให้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลตำมระเบยีบ

และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร 
7. ตดิต่อและสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทรำบสทิธติ่ำงๆ ของผูถ้อืหุน้และขำ่วสำรของบรษิทัฯ 
8. ใหค้ ำแนะน ำและขอ้มูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบัขอ้กฎหมำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบ

และปฏบิตั ิรวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมอยำ่งถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ 
9. ดแูลกจิกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร เพื่อใหก้รรมกำรปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  
ตำรำงสรปุกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมของคณะกรรมกำรปี 2563 

รายนามคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษทัฯ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล สรร
หา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

1.  นำยฤทธิ ์       ธรีะโกเมน  7/7 - - 
2.  นำยสมชำย     หำญจติต์เกษม 7/7 - - 
3.  นำยสมชำย     พพิธิวจิติรกร 7/7 - 2/2 
4.  ดร.อรรณพ     ตนัละมยั 7/7 5/6 - 
5.  นำงวไิล         ฉทัทนัตร์ศัม ี 7/7 6/6 1/1 
6.  นำยทนง        โชตสิรยทุธ ์ 7/7 - - 
7. ดร.ขตัยิำ        ไกรกำญจน์ 7/7 - 2/2 
8.  นำยสจุนิต ์     ชุมพลกำญจนำ 7/7 - - 
9.  นำยประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั 7/7 - - 
10.  นำยอรรถพล   ชดชอ้ย 3/5 4/5 1/1 

หมำยเหตุ: นำยอรรถพล ชดช้อย ไดถ้งึแก่กรรมในวนัที่ 22 กนัยำยน 2563 และนำงวไิล ฉทัทนัต์รศัม ีไดร้บักำร
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรรษทัภิบำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน แทนนำยอรรถพล ชดช้อย  เมื่อวนัที่ 12 
พฤศจกิำยน 2563  

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

8.2.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทัฯ ก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำ
เปรยีบเทียบกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัชัน้น ำในตลำดหลกัทรพัย์ฯ และในกลุ่มอุตสำหกรรม
เดยีวกนั ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และมกีำรเสนอขออนุมตัิผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
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8.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มคีำ่ใช้จำ่ยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร จ ำนวน 9,162,000 บำท อยำ่งไรกด็ ีตำมหลกัเกณฑ์
กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัฯ กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำรจะไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะของผูบ้รหิำร
เท่ำนัน้ จะไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรแต่อยำ่งใด 

ทัง้น้ี นอกเหนือจำกคำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแลว้ บรษิทัฯ ไมม่กีำรใหส้ทิธปิระโยชน์อื่นๆ แก่กรรมกำร 

ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ 
ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม 2563 ไดม้มีตอินุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรบั
ปี 2563 และโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2562 ดงัน้ี 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสกรรมการ  
ประธำนกรรมกำร 37,500 บำท/เดอืน 1,215,000 บำท 

กรรมกำร 25,000 บำท/เดอืน 810,000 บำท 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย 
ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม 2563 ไดม้มีตอินุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรบั
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยส ำหรบัปี 2563 ดงัน้ี 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนต่อครัง้ท่ีเข้าประชุม 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำร 27,000 บำท 

กรรมกำร 18,000 บำท 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ 
และพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

ประธำนกรรมกำร 22,500 บำท 
กรรมกำร 15,000 บำท 

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ ปี 2563 

ช่ือ-สกลุ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษทัฯ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 
สรรหา และ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

รวม 

1.  นำยฤทธิ ์      ธรีะโกเมน  - - - - 
2.  นำยสมชำย    หำญจติต์เกษม - - - - 
3.  นำยสมชำย    พพิธิวจิติรกร 1,110,000 - 30,000 1,140,000 
4.  ดร. อรรณพ    ตนัละมยั 1,110,000 108,000 - 1,218,000 
5.  นำงวไิล         ฉทัทนัตร์ศัม ี 1,110,000 90,000 15,000 1,215,000 
6.  นำยทนง        โชตสิรยทุธ ์ 1,110,000 - - 1,110,000 
7. ดร. ขตัยิำ      ไกรกำญจน์ 1,110,000 - 45,000 1,155,000 
8.  นำยสจุนิต ์     ชุมพลกำญจนำ 1,110,000 - - 1,110,000 
9.  นำยประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั 1,110,000 - - 1,110,000 
10.  นำยอรรถพล   ชดชอ้ย 1,035,000 54,000 15,000 1,104,000 

รวม 8,805,000 252,000 105,000 9,162,000 
หมำยเหตุ: นำยอรรถพล ชดชอ้ย ไดถ้งึแก่กรรมในวนัที ่22 กนัยำยน 2563 
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8.2.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงู 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ร่วมกบัคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน เป็นผูป้ระเมนิผล
กำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ โดยรวม 
ผลกำรปฏิบตังิำนในดำ้นที่ส ำคญัอื่น และกำรสรำ้งผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ ในระยะยำว รวมทัง้ทบทวนควำม
เหมำะสมของผลตอบแทนโดยกำรเปรยีบเทยีบกบัต ำแหน่งทีเ่ท่ำกนัของบรษิทัอื่นที่เทยีบเคยีงกนัได ้  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่ำตอบแทนผู้บรหิำรเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด โดยในแต่ละปีฝ่ำย
ทรพัยำกรบุคคลจะเป็นผู้น ำเสนอหลกักำรและจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เพื่อพจิำรณำและอนุมตั ิ

ในปี 2563 บรษิทัฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นเงนิเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บรหิำรบรษิัทฯ  
จ ำนวน 40,154,540 บำท 

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษทัฯ 

ประเภท 
จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

เงนิเดอืน 5 33,521,468 
เงนิโบนสั 5 5,912,616 
คำ่ตอบแทนอื่นๆ* 5 720,456 

รวม 5 40,154,540 
* ค่ำตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก ่ค่ำน ้ำมนั ค่ำรกัษำพยำบำล และคำ่ตอบแทนจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชพี เป็นตน้ 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

- ไมม่ ี- 

8.3 บคุลากร  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำร ดังนัน้ พนักงำนของบริษัทฯ จึงถือเป็นทรพัยำกรที่มีค่ำอย่ำงยิ่ง  บริษัทฯ จึงให้
ควำมส ำคญัต่อกำรบรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกร เพื่อใหค้งไวซ้ึ่งบุคลำกรที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์อนั
จะเป็นพืน้ฐำนของศกัยภำพกำรแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

ก. จ านวนพนักงานทัง้หมด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงำนทัง้สิ้นจ ำนวน 16,482 คน แบ่งเป็นพนักงำนประจ ำ จ ำนวน 
12,812 คน และพนกังำนชัว่ครำว จ ำนวน 3,670 คน 
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ตำรำงแสดงรำยละเอยีดจ ำนวนพนักงำนในแต่ละฝ่ำยงำน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน 

ประจ า ชัว่คราว รวม 
1. ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 72 3 75 
2. ฝ่ำยจดัซือ้ 31 - 31 
3. ฝ่ำยทรพัยำกรมนุษย ์ 107 8 115 
4. สถำบนัฝึกอบรม 488 0 488 
5. ฝ่ำยกำรตลำด 23 0 23 
6. ฝ่ำยพฒันำวศิวกรรม 30 - 30 
7. ฝ่ำยควบคมุคณุภำพและควำมปลอดภยัทำงอำหำร 152 - 152 
8. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 16 - 16 
9.  โรงงำนบำงนำ-ตรำด (CK4) 211 3 214 
10. โรงงำนบำงนำ-ตรำด (CK5) 293 4 297 
11. โรงงำนนวนคร 73 - 73 
12. ฝ่ำยสำขำเอม็เค 8,104 3,416 11,520 
13. ฝ่ำยสำขำยำโยอ ิ 2,516 226 2,742 
14. ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 16 - 16 
15. ฝ่ำยดจิทิลัเทคโนโลย ี 10 - 10 
16. ฝ่ำยโฮมเดลเิวอรีแ่ละจดัเลีย้ง 94 1 95 
17. ฝ่ำยวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ์ 22 - 22 
18. ผูบ้รหิำร 37 - 37 
19. ฝ่ำยส ำนกัเลขำ 16 - 16 
20. ฝ่ำยลูกคำ้สมัพนัธ์ 15 - 15 
21. ฝ่ำย CCTV 7 - 7 
22. เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์ 477 - 486 
23. มำรค์ วนั อนิโนเวชัน่ เซน็เตอร ์ 2 - 2 

รวม 12,812 3,670 16,482 

 ข.   การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

-ไมม่-ี 

ค.   ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

-ไมม่-ี 

ง.   ผลตอบแทนพนักงาน  

บรษิทัฯ มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนในลกัษณะต่ำงๆ ได้แก่ เงนิเดอืน เงนิโบนัส เงนิสมทบกองทุน
ส ำรองเลีย้งชพี เบี้ยประกนักลุ่ม ค่ำเครื่องแบบ/บตัรพนักงำน ค่ำรกัษำพยำบำล ค่ำล่วงเวลำ และคำ่ตอบแทนอื่น 
โดยผลตอบแทนพนกังำน (ไมร่วมเจำ้หน้ำทีร่ะดบัผูบ้รหิำร) ปี 2563 มดีงัน้ี 
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ค่าตอบแทน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 
เงนิเดอืน 3,131,253,783 
เงนิโบนสั 143,759,819 
คำ่ตอบแทนอื่นๆ* 638,636,363 

รวม 3,913,649,965 
* ค่ำตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก ่เงนิชว่ยเหลอื ค่ำครองชพี ค่ำเบีย้ขยนั คำ่เครื่องแบบพนกังำน ค่ำรกัษำพยำบำล และค่ำตอบแทนจำก
กองทนุส ำรองเลีย้งชพี เป็นตน้ 

จ.   นโยบายในการพฒันาบคุลากรของบริษทัฯ  

บรษิทัฯ มนีโยบำยที่จะพฒันำพนักงำนเพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนซึง่จะส่งผลต่อศกัยภำพ
ในกำรแข่งขนัและผลกัดนัให้องค์กรบรรลุสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงยัง่ยืน ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึส่งเสรมิให้พนักงำนมี
โอกำสเพิ่มทกัษะในกำรปฏิบตัิงำน แสวงหำควำมรูใ้หม่ๆ รวมถึงกำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม รำยละเอียด
ดงัน้ี 

 กำรพฒันำองค์กรได้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและควำมเข้ำใจในวิสยัทัศน์ ภำรกิจ และค่ำนิยมร่วมเพื่อให้
พนักงำนไดท้รำบทศิทำงกำรท ำงำน และเป็นกำรปลูกฝังวฒันธรรมเอม็เค ครอบครวัเอม็เค และบรษิทัฯ ให้
ควำมส ำคญักบักำรสรำ้งควำมผูกพนัของพนักงำนในองคก์รมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยจดัใหม้กีจิกรรมต่ำงๆ เช่น 
“MK Day” ซึง่เป็นวนัทีผู่บ้รหิำรและพนักงำนจะตอ้งไปใหบ้รกิำรลูกคำ้ทีส่ำขำ 

  กำรพฒันำอำชพีของพนักงำน ไดก้ ำหนดเสน้ทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพีเพื่อใหพ้นกังำนรบัรูว้ำ่ตนเอง
สำมำรถเลื่อนต ำแหน่ง หรอืสำมำรถโอนยำ้ยหรอืสบัเปลี่ยนหมุนเวยีนงำนไปยงัหน่วยงำนอื่นๆ บนพื้นฐำน
ของควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม รวมทัง้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนต ำแหน่ง/ปรบัระดบั
ต ำแหน่งไวอ้ยำ่งชดัเจน 

 กำรฝึกอบรมและพฒันำพนักงำน จะมุ่งเน้นกำรฝึกอบรมภำยในตำมแผนกำรฝึกอบรมที่ครอบคลุมทัง้ดำ้น
กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรพฒันำทัศนคติ และกำรพฒันำทักษะกำรปฏิบัติงำน ซึ่งใช้ทัง้กำร
ฝึกอบรมภำยในและภำยนอก โดยให้โอกำสอย่ำงทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ และเหมำะสมกบัพนักงำนแต่ละ
ต ำแหน่งเพื่อพฒันำควำมรูแ้ละศกัยภำพในกำรท ำงำนของพนกังำนตำม “Training Roadmap” 

 กำรรบัผิดชอบต่อสงัคมร่วมกบัพนักงำน และเพื่อเป็นไปตำมนโยบำยและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
ส่วนรวม ที่จะคนืก ำไรส่วนหน่ึงให้แก่กิจกรรมที่มสี่วนสร้ำงสรรค์สงัคมอย่ำงสม ่ำเสมอ และจะด ำเนินกำร
ปลูกฝังจติส ำนึกของพนกังำนทุกระดบัใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอยำ่งจรงิจงัและต่อเน่ือง 
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9 การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นบรษิทัที่ด ำเนินธุรกจิเกี่ยวกบัดำ้นอำหำรและบรกิำร มสีำขำทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศที่ให้บรกิำรลูกค้ำเป็นจ ำนวนมำก และเป็นที่ยอมรบัในเรื่องกำรบรกิำร ควำมปลอดภยั  และ
คุณภำพของอำหำร จึงท ำให้บรษิทัฯ มีกำรเจรญิเติบโตอย่ำงมัน่คง นอกจำกกำรด ำเนินธุรกิจที่มรีำกฐำนมัน่คงแล้ว  
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัไดใ้หค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ต่อกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีมคีวำมเชื่อมัน่ในหลกักำรและไดน้ ำ
ขอ้บงัคบัต่ำงๆ มำใช้ในกำรด ำเนินธุรกจิ ก ำหนดนโยบำยบรหิำรกจิกำร รวมถงึกำรก ำกบัดูแลภำยในหน่วยงำน เพื่อให้
กจิกำรด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล และบรรลุวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยทีไ่ดว้ำงไว ้
ควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดตีำมองคป์ระกอบนัน้ เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิที่ยดึมัน่ในควำมถูกต้อง  
โปร่งใส และมคีวำมเป็นธรรมอย่ำงทัว่ถึง สรำ้งควำมเชื่อมัน่ต่อผู้ถอืหุ้น ผูล้งทุน ลูกค้ำ พนักงำน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
ฝ่ำย รวมถึงเป็นกำรปลูกฝังให้พนักงำนของบรษิทัฯ ได้ตระหนักและมีจิตส ำนึกในจรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำน
บรกิำร ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึมำตรฐำนกำรจดักำรที่ดขีองบรษิทัฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและเป็นที่ยอมรบั
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีขึ้นมำ  
เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีเพื่อน ำไปสู่กำรเติบโตและควำมมัน่คงที่ย ัง่ยืน และเป็นบรษิทัฯ ที่
ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ลูกคำ้ พนกังำน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

แนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มเีจตนำรมณ์ที่จะส่งเสรมิให้บรษิทัฯ เป็นองคก์รที่มปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนินธุรกิจกำรก ำกบั
ดูแลกจิกำร และกำรบรหิำรจดักำรที่ดเีลศิ โดยมุ่งเน้นกำรสรำ้งประโยชน์ที่ดใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และค ำนึงถงึผูท้ี่มสี่วนไดเ้สยี
โดยรวม มคีุณธรรมในกำรด ำเนินธรุกจิ มคีวำมโปรง่ใส และตรวจสอบได้  จงึไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยดำ้นกำรจดักำรดูแล
ทีด่ ีเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และพนกังำนยดึถอืเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำน ดงัน้ี 
1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจะปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสตัย์ต่อองค์กร และ

ผูร้ว่มงำนทุกๆ คนทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะใหค้วำมส ำคญักบัลูกคำ้เป็นอนัดบัแรก อกีทัง้ใหค้วำมส ำคญักบัควำมเป็นอยู่และควำมสุข

ในกำรท ำงำนของพนกังำน ประโยชน์องคก์ร และคูค่ำ้รว่มกนั เป็นล ำดบั 
3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะมุ่งมัน่และทุ่มเทปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ มีควำมเป็นอิสระ และมีกำรจดัแบ่ง

หน้ำทีร่ะหวำ่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร รวมถงึผูบ้รหิำรทุกท่ำน 
4. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะวำงตนให้เป็นที่เคำรพนับถือ และเป็นผู้น ำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่ำงในกำร

ปฏบิตังิำนตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ 
5. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะท ำงำนด้วยควำมเสียสละ ไม่คิดเล็กคิดน้อยในประโยชน์ส่วนตน  จะค ำนึงถึงผลลพัธ์

โดยรวมขององคก์ร และสว่นรวมเป็นหลกัก่อนเสมอ 
6. เปิดเผยสำรสนเทศของบรษิทัฯ ทัง้ในเรื่องทำงกำรเงนิและที่ไม่ใช่เรื่องทำงกำรเงนิอย่ำงเพยีงพอ เชื่อถือได้ และ

ทนัเวลำ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดร้บัสำรสนเทศอยำ่งเท่ำเทยีมกนั 
7. ผู้ถือหุ้นบรษิทัฯ จะได้รบักำรปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียมกนั มีสทิธใินกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ และมชี่องทำงในกำร

สื่อสำรกบับรษิทัฯ ทีเ่หมำะสม 
8. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึน้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยพจิำรณำกลัน่กรองงำน

ที่มคีวำมส ำคญัอย่ำงรอบคอบ และมรีะบบกำรคดัสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรบัผดิชอบในต ำแหน่งบรหิำรที่ส ำคญัทุก
ระดบัอยำ่งเหมำะสมและมกีระบวนกำรสรรหำทีโ่ปรง่ใสเป็นธรรม 
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หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนักถงึสทิธใินควำมเป็นเจำ้ของในกำรควบคมุบรษิทัฯ ผำ่นกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ใหท้ ำหน้ำที่แทนผูถ้อืหุน้ และมสีทิธใินกำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของบรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
จงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตนตำมสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผู้ถอืหุน้ ดงัน้ี 
1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีำรใหข้อ้มูล วนั เวลำ สถำนที ่และวำระกำรประชุม โดยมคี ำชี้แจง
และเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ หรอืประกอบมตทิีข่อตำมที่ระบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสำมญัและวสิำมญัผู้
ถอืหุน้ หรอืในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม และเผยแพรผ่่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ละเวน้กำรกระท ำใดๆ ทีเ่ป็น
กำรจ ำกดัโอกำสของผูถ้อืหุน้ในกำรศกึษำสำรสนเทศของบรษิทัฯ  

1.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ สถำนที่จดักำรประชุมใหม้ขีนำดเพยีงพอ
รองรบัจ ำนวนผู้ถอืหุน้ อยู่ในกรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดัใกล้เคยีง และไม่ไกลเกนิไปจนเป็นอุปสรรคในกำร
เดนิทำง 

1.3. บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้้ถอืหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมหรอืส่งค ำถำมเกี่ยวกบับรษิทัฯ ล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ตำมช่องทำงที่บรษิทัฯ จดัให ้

1.4. บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ำมำรถมำร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองมสีทิธมิอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมำประชุมและ
ลงมติแทนผู้ถอืหุน้ โดยได้รบัเอกสำรและค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
พรอ้มทัง้เสนอชื่อกรรมกำรอสิระใหเ้ป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะ 

2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1. บริษัทฯ ได้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กบักำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น  กำรนับคะแนน และ

แสดงผล เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแมน่ย ำ 
2.2. บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรชุดย่อย ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบั

วำระกำรประชุม  
2.3. ผู้ถือหุ้นมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแยกส ำหรบัแต่ละระเบียบวำระที่เสนอในกำรลงมติเลือกตัง้กรรมกำรเป็น

รำยบุคคล 
2.4. บรษิทัฯ จดัใหม้บีุคคลที่เป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชุมสำมญัและวสิำมญัผู้

ถอืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทรำบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 
2.5. ประธำนในที่ประชุมต้องจดัสรรเวลำใหอ้ย่ำงเหมำะสม และส่งเสรมิใหผู้้ถอืหุน้มโีอกำสแสดงควำมคดิเหน็และ

ตัง้ค ำถำมทีเ่กีย่วขอ้งต่อทีป่ระชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุมนัน้ๆ 
3. การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1. รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น บนัทึกกำรชี้แจงขัน้ตอนกำรลงคะแนน และวธิีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรอืซักถำม  นอกจำกน้ี บนัทึก
ค ำถำมค ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมผีูถ้อืหุน้เหน็ด้วย คดัคำ้น และงดออกเสยีงเป็นอย่ำงไร  
รวมถงึบนัทกึรำยชื่อกรรมกำรผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและกรรมกำรทีล่ำประชุมดว้ย 

3.2. บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถงึผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัและวสิำมญัผู้
ถอืหุน้ในวนัท ำกำรถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตระหนักถึงกำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม โดย
ด ำเนินกำรดงัน้ี 
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1. การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ แจ้งก ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของ

คณะกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพร่ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ อย่ำงน้อย 28 วนัก่อนวนันัด
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะดูแลใหบ้รษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบกฎเกณฑต์่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขัน้ตอนกำร
ออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิำรออกเสยีงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้ 

1.3. หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ จดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษทัง้ฉบบั  
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1. บรษิทัฯ ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในกำรให้สทิธผิูถ้ือหุ้นที่จะเสนอวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรบักำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ
ล่วงหน้ำ โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนดงักล่ำวผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

2.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ด ำเนินกำรประชุมผูถ้อืหุน้ตำมล ำดบัวำระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม และไมเ่พิม่
วำระในทีป่ระชุมโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ 

2.3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 
3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

เพื่อควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรบัรูข้้อมูล และเพื่อป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยในเพื่อประโยชน์ของกรรมกำร ผู้บรหิำร 
และพนักงำน ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ย ังไม่บรรลุนิติภำวะ และเพื่อเป็นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good 
Governance) บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยกำรดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยในไวด้งัน้ี 
3.1. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิตภิำวะทีท่รำบ

ขอ้มูลที่มสีำระส ำคญัและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ซึ่งยงัมไิด้เปิดเผยแก่สำธำรณชนทัว่ไป  ท ำกำรเผยแพร่หรอื
เปิดเผยแก่บุคคลอื่นทัง้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน รวมทัง้มิให้มีกำรล่วงรู้ข้อมูลระหว่ำงส่วนงำน เพื่อ
ป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในที่มสีำระส ำคญัซึ่งยงัมไิดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชนทัว่ไปไปเปิดเผยก่อนเวลำอนัควร 
เว้นแต่ส่วนงำนนัน้จ ำเป็นต้องรบัทรำบโดยหน้ำที่  และให้ดูแลข้อมูลดงักล่ำวเช่นเดียวกบัหน่วยงำนเจ้ำของ
ขอ้มลู ทัง้น้ี ไมร่วมถงึกำรใหข้อ้มลูแก่หน่วยงำนรำชกำรที่ก ำกบัดแูล  

3.2. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิตภิำวะทีท่รำบ
ขอ้มูลที่ส ำคญัและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ท ำกำร ซื้อ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง  1 
เดอืนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิให้แก่สำธำรณชนทรำบ และจนกว่ำจะพน้ 24 ชัว่โมงนับแต่ไดม้กีำรเปิดเผย
ข้อมูลนัน้สู่สำธำรณชน (Blackout Period) ทัง้น้ีบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทรำบเกี่ยวกับช่วง
ระยะเวลำ Blackout Period ล่วงหน้ำ 14 วนัก่อนถงึ Blackout Period 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ วำระใดที่กรรมกำรมสี่วนไดเ้สยี จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรบัทรำบ และ

ตอ้งออกนอกหอ้งประชุมในวำระนัน้ๆ 
4.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำที่พจิำรณำและแก้ไขปัญหำเรื่องควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้น

รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำและให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในกำรท ำธุรกรรมของบริษัทฯ น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ รบัทรำบอย่ำง
สม ่ำเสมอทุกไตรมำส 

หมวดท่ี 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง เจ้ำหน้ี สงัคม 
พนักงำน และผู้ถือหุ้น ตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ โดยได้จดัท ำจรรยำบรรณข้อพึงปฏิบตัิที่ดี ให้พนักงำนให้
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ควำมส ำคญัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่ำงๆ มคีวำมซื่อสตัยต์่อหน้ำที ่ไมทุ่จรติ ไม่จำ่ยสนิบน ทัง้น้ี เพื่อใหเ้กดิกำรตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์ใหแ้ก่ทุกฝ่ำยอยำ่งซื่อตรงและเป็นธรรม ซึง่สำมำรถสรปุแนวทำงปฏบิตัแิยกตำมกลุ่มต่ำงๆ ไดด้งัน้ี 
ลกูค้า มุ่งมัน่สรำ้งควำมพอใจและมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคำ้ พฒันำสนิคำ้ใหม้คีุณภำพ และบรกิำรที่ดยีิง่ขึน้ต่อลูกคำ้ อกีทัง้

บรษิทัฯ ยงัไดพ้ฒันำระบบส ำรวจควำมพงึพอใจของลูกคำ้ เพื่อรบัฟังควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ค ำตชิม และ
จดัให้มหีน่วยงำนลูกค้ำสมัพนัธ์ซึ่งมหีน้ำที่รบัข้อเสนอแนะ รวมทัง้ข้อรอ้งเรยีนต่ำงๆ จำกลูกค้ำ เพื่อน ำมำ
ปรบัปรงุกำรบรกิำรใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

คู่ค้า มุ่งมัน่ที่จะสรำ้งควำมสมัพนัธ์ที่ด ีเอื้อประโยชน์ร่วมกนั และเพื่อเป็นกำรรกัษำสทิธขิองคู่ค้ำในธุรกจิบรกิำร
ด้วยควำมซื่อสตัย์อย่ำงสูงสุด เป็นสิง่ที่บรษิทัฯ ให้ควำมส ำคญัอย่ำงสูงต่อคู่ค้ำ รวมทัง้ให้ควำมส ำคญัต่อ
ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคูค่ำ้ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตัใินกำรจดัหำและคดัเลอืก
คู่ค้ำ รวมถึงขัน้ตอนกำรท ำธุรกิจกบับรษิทัฯ เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ มกีำรด ำเนินกำรคดัเลือกคู่ค้ำอย่ำงมี
ระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนบัสนุนคู่คำ้อย่ำงมจีรยิธรรม และบรษิทัฯ จะไม่ท ำธรุกรรมกบับุคคลหรอืนิติ
บุคคลทีก่ระท ำผดิกฎหมำย หรอืมพีฤตกิรรมทีส่อ่ไปในทำงทุจรติ  

คู่แข่ง มนีโยบำยในกำรปฏิบตัิต่อคู่แข่งอย่ำงเป็นธรรม มุ่งเน้นกำรแข่งขนัทำงด้ำนคุณภำพและประสทิธภิำพของ
กำรให้บรกิำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคำ้ ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แข่งเพยีงเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  
ในขณะเดยีวกนัถือว่ำบรษิทัอื่นเป็นคู่ค้ำและเป็นผู้ร่วมวชิำชีพเดยีวกนั มสีตัยำบนัร่วมกนัในกำรประกอบ
วชิำชพี  

เจ้าหน้ี ปฏิบตัิต่อเจ้ำหน้ีอย่ำงเป็นธรรม โดยปฏิบตัิตำมเงื่อนไข ขอ้ตกลงของสญัญำต่ำงๆ ที่ได้ท ำไว้กบัเจ้ำหน้ีทุก
ประเภทอยำ่งเครง่ครดั  หำกเกดิกรณีที่จะไมส่ำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไข จะแจง้และเจรจำกบัเจำ้หน้ีเป็นกำร
ล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขและป้องกนัควำมเสยีหำย นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัให้ควำมส ำคญักบั
กำรบรหิำรจดักำรเงนิทุนเพื่อใหม้โีครงสรำ้งทำงกำรเงนิที่เหมำะสม เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งในกำรเกดิกำรผดิ
นดัช ำระหน้ี 

สงัคม คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม โดยมอบเป็นนโยบำยให้ฝ่ำยจดักำรน ำเรื่องควำม
รบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR: Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุนและสร้ำง
ประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคมในภำพรวม และส่งเสรมิใหพ้นักงำนตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบที่มตี่อสงัคม
ทุกภำคสว่น 

พนักงาน ให้โอกำสแก่พนักงำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรท ำงำน และยดึหลกัคุณธรรมและควำมยุติธรรมใน
กำรบริหำรงำนทรพัยำกรบุคคล ทัง้ค่ำตอบแทน สวสัดิกำร กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อควำมมัน่คงใน
อนำคตของพนักงำน ตลอดจนใหค้วำมส ำคญัเรื่องกำรพฒันำพนักงำนทุกระดบั ในดำ้นควำมรู ้ทกัษะ และ
ค่ำนิยมที่ดีในกำรท ำงำน  อีกทัง้ดูแลเรื่องควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัของพนักงำนในโรงงำน และให้
พนักงำนทุกคนปฏิบัติงำนมีกำรน ำระบบประเมินและกำรวัดผลอย่ำงเป็นธรรมตำมควำมสำมำรถ 
(Competency) และได้ก ำหนดดชันีกำรวดัผลส ำเรจ็ (KPIs : Key Performance Indicators) มำวดัผลส ำเรจ็
ในกำรท ำงำนของพนกังำนเพื่อเทยีบกบัเป้ำหมำย 

 การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนทุกระดบัอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม เมื่อเปรยีบทยีบกบั

ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร สำมำรถแข่งขนัได้ในอุตสำหกรรมหรอืธุรกิจเดียวกนั โดยจะพิจำรณำจ่ำย
คำ่ตอบแทนจำกผลกำรปฏบิตังิำน และระดบัต ำแหน่งงำนทีร่บัผดิชอบ โดยอยูใ่นรูปแบบของเงนิเดอืน โบนัส 
และเงนิตอบแทนพเิศษ มกีำรก ำหนดโครงสรำ้งคำ่จำ้งแต่ละระดบัต ำแหน่งงำนอย่ำงเหมำะสม ขณะเดยีวกนั
กำรจำ่ยค่ำตอบแทนจะก ำหนดใหส้อดคล้องกบัสภำวะเศรษฐกจิ อตัรำเงนิเฟ้อ และดชันีรำคำผูบ้รโิภค โดยมี
กำรส ำรวจกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของพนักงำนทุกระดบักบัองค์กรภำยนอกอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อรกัษำสถำนะ
และสรำ้งแรงจงูใจใหพ้นกังำน 
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 นอกจำกน้ี บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรดแูลพนกังำนดว้ยกำรจดัสวสัดกิำรพนักงำนใหค้รอบคลุมทุกระดบั เพื่อ
เสรมิสร้ำงให้พนักงำนมีชีวติควำมเป็นอยู่ที่ดี โดยมีกำรทบทวนสวสัดิกำรต่ำงๆ  อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ ควำมจ ำเป็น และมอีตัรำสอดคลอ้งกบัคำ่ครองชพีในปัจจบุนั  

ผู้ถือหุ้น มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินงำนที่จะรกัษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้ำงควำมพงึพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วย
ผลตอบแทนที่ดแีละกำรเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน  ผู้ถอืหุ้น อย่ำงถูกต้อง
ครบถว้น โปรง่ใส และเชื่อถอืได ้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยไดใ้ชส้ทิธอิยำ่งเท่ำเทยีมกนั 

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดช่องทำงใหพ้นกังำน รวมทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก สำมำรถตดิต่อ รอ้งเรยีน และรำยงำนกำรกระท ำทีไ่ม่
ถูกตอ้ง ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ตำมทีเ่หน็วำ่เหมำะสม ดงัน้ี 

 แจง้ผูบ้งัคบับญัชำทีร่บัผดิชอบโดยตรง และทีต่นไวว้ำงใจ 
 สง่จดหมำยอเิลก็ทรอนิกสถ์งึผูบ้งัคบับญัชำ หรอืผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 สง่ทำงไปรษณียถ์งึประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืกรรมกำรของบรษิทัฯ ตำมทีอ่ยูด่งัน้ี 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
1200 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ 
กรงุเทพมหำนคร 10260 

เมื่อบรษิัทฯ ได้รบัแจ้งเบำะแส หรอืข้อร้องเรียน บรษิัทฯ จะมอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นที่
เหมำะสมด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำกลัน่กรองข้อมูลที่ได้รบัจำกผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้
ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้ว พบว่ำมีมูลควำมจรงิ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนอื่นที่ได้รบัมอบหมำยจะ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำรบัทรำบ และสัง่กำรหรอืก ำหนดแนวทำงใน
กำรด ำเนินกำร พรอ้มทัง้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ เพื่อด ำเนินกำรพจิำรณำในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
ภำยหลงัที่คณะกรรมกำรสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักล่ำวแล้ว จะเสนอแนะแนวทำงในกำรด ำเนินกำรแก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำสัง่กำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไข และ
พจิำรณำบทลงโทษต่อไป 

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

1. คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ ทัง้ที่เป็นทำงกำรเงินและมิใช่ทำงกำรเงนิอย่ำง
ครบถ้วนทนัเวลำ และเชื่อถอืไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีรบัทรำบ ทำงรำยงำนประจ ำปี กำร
แจ้งข่ำวสำร ผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยครอบคลุม
ตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีตำมที่ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ก ำหนดแนวทำงไว้ โดยบริษัทฯ มีกำรเปิดเผย
สำรสนเทศที่ส ำคญัและจ ำเป็นอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทัง้ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

2. จดัให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ์ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนประสำนกบันักลงทุน สถำบนั นักวเิครำะห์หลกัทรพัย ์
และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในกำรใหข้อ้มลู กำรด ำเนินงำน และกำรลงทุนของบรษิทัฯ ดว้ยช่องทำงกำรตดิต่อทีส่ะดวก 
รวดเรว็ และเขำ้ถงึไดง้ำ่ย 

3. ขอ้มลูส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอือำจมผีลกระทบต่อกำรตดัสนิใจลงทุนหรอืมผีลกระทบ
ต่อสทิธปิระโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยหลงัจำกที่ข้อมูลนัน้เผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำรต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยแลว้ 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำที่ในกำรจดัท ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ และ
แสดงไวคู้่กบัรำยงำนประจ ำปี ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในรำยงำนประจ ำปี นอกจำกนัน้จะต้อง
เปิดเผยรวมถงึจ ำนวนครัง้ในกำรประชุมในแต่ละปี 
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5. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบดูรำยงำนกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(Management Discussion and Analysis) ควบคู่กบังบกำรเงนิทุกไตรมำส รวมถึงต้องพิจำรณำค่ำสอบบญัชีและ
เปิดเผยคำ่สอบบญัชใีนรำยงำนประจ ำปี 

6. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต้องเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บรหิำรระดบัสูงที่สะท้อนถึง
ภำระหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของแต่ละท่ำน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของค่ำตอบแทน และรวมถึงค่ำตอบแทนที่
กรรมกำรแต่ละท่ำนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทัยอ่ยดว้ย 

7. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตอ้งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตำมกฎเกณฑข์องคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

8. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบด ำเนินกำรตรวจสอบและดูแลกำรบรหิำรจดักำรควำม
เสี่ยง โดยจดัให้มกีำรวเิครำะห์ประเมนิควำมเสีย่งที่อำจจะเกิดขึ้น พรอ้มทัง้ด ำเนินกำรให้มกีำรบรหิำรจดักำรควำม
เสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์

หน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ์ท ำหน้ำที่ตดิต่อสื่อสำรกบันักลงทุนสถำบนั นักลงทุนรำยย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทัง้นักวเิครำะห ์
และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม โดยในปี 2563 บรษิทัฯ ไดม้กีำรจดักจิกรรมต่ำงๆ เพื่อให้
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ไดพ้บปะกบันักลงทุนและนักวเิครำะห์อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน และตอบข้อ
ซกัถำมต่ำงๆ สรปุไดด้งัน้ี 

 จดั Analyst Meeting เป็นประจ ำทุกปี อยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 Company Visit และ Conference Call เพื่อให้นักลงทุนได้ซกัถำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกลยุทธ์ของ

บรษิทัฯ ตลอดจนตอบขอ้ซกัถำมจำกนกัลงทุนผำ่นทำงอเีมลและโทรศพัทอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ 
 จดักจิกรรมพบปะนักลงทุนสถำบนัในประเทศ เพื่อชี้แจง สื่อสำร และสรำ้งควำมเขำ้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำร

ด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 
หำกผูถ้อืหุน้ตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เตมิ สำมำรถตดิต่อโดยตรงทีห่น่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ ์ผำ่นช่องทำงดงัต่อไปน้ี 

ทีอ่ยู ่  1200 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรงุเทพมหำนคร 10260 
โทรศพัท ์ 0-2836-1000 
อเีมล  investorrelations@mkrestaurantgroup.com 

หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. องคป์ระกอบ คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ และการแต่งตัง้ 

1.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มจี ำนวนไมน้่อยกวำ่ 5 คน แต่ควรไม่เกนิ 12 คน สดุแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะก ำหนดเป็น
ครัง้ครำว และในจ ำนวนน้ีตอ้งมกีรรมกำรอสิระอยำ่งน้อยครึง่หน่ึงของกรรมกำรทีม่อียู่ 

1.2. กรรมกำรจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั และไม่มี
ลกัษณะทีแ่สดงถงึกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผูถ้อื
หุน้ตำมกฎหมำย และประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  

1.3. คณะกรรมกำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรใหก้รรมกำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่น โดยพจิำรณำถงึประสทิธภิำพ
กำรท ำงำนของกรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งหลำยบรษิทัอย่ำงรอบคอบ และเพื่อให้ม ัน่ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถ
ทุ่มเทเวลำในกำรปฏบิตัิหน้ำที่ในบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงเพยีงพอ โดยก ำหนดจ ำนวนบรษิทัที่กรรมกำรแต่ละคนไป
ด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นรวมไม่เกนิ 4 บรษิทั ทัง้น้ี เน่ืองจำกประสทิธภิำพของกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ในฐำนะกรรมกำรบรษิทัอำจลดลง หำกจ ำนวนบรษิทัทีก่รรมกำรไปด ำรงต ำแหน่งมมีำกเกนิไป  

mailto:investorrelations@mkrestaurantgroup.com
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1.4. คณะกรรมกำรบริษทัฯ จดัให้มีเลขำนุกำรบรษิัทฯ ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ควรทรำบ และปฏิบัติหน้ำที่ดูแลกิจกรรมของกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มกีำร
ปฏิบตัติำมมติของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทัง้น้ีต้องมวีุฒกิำรศึกษำจบปรญิญำตรทีำงดำ้นกฎหมำยหรอืบญัช ี
หรอืไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเลขำนุกำร 

1.5. คณะกรรมกำร สำมำรถตัง้คณะอนุกรรมกำรได้อย่ำงไม่จ ำกัดตำมควำมจ ำเป็น เพื่อช่วยกลัน่กรองและ
ควบคมุดแูลงำนดำ้นต่ำงๆ 

1.6. กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรมีควำมโปร่งใสและชดัเจนโดยคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้เริม่ต้นกำรสรรหำ และ
เสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ พรอ้มประวตัอิย่ำงเพยีงพอส ำหรบั
กำรคดัเลอืก เมื่อไดร้ำยชื่อแลว้คณะกรรมกำรสรรหำเสนอรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำน ำเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อลงมตแิต่งตัง้เป็นกรรมกำรต่อไป 

1.7. มกีำรเปิดเผยประวตัขิองกรรมกำรทุกรำยผำ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  
1.8. กรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่จะไดร้บัฟังกำรบรรยำยสรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลที่มคีวำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์

ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรบรษิทัฯ ภำยในเวลำ 3 เดอืนนบัจำกทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 
1.9. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดนโยบำยและวธิปีฏบิตัใินกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทีบ่รษิทัอื่นของประธำน

เจำ้หน้ำที่บรหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯ อยำ่งชดัเจน ทัง้ประเภทของต ำแหน่งกรรมกำรและจ ำนวน
บรษิทัทีส่ำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งได ้ทัง้น้ี ตอ้งผำ่นควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน 

1.10. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ สรปุขอ้มูลใหม่ๆ  ใหก้รรมกำรใหม่รบัทรำบผ่ำนทำง
คู่มอืกรรมกำรบรษิทัฯ และให้กรรมกำรใหม่ไดเ้ข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เพื่อให้เขำ้ใจกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทัฯ 
ไดด้ยีิง่ขึน้ 

2.  บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

 ประธำนกรรมกำรมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญัดงัน้ี 

2.1 พจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และดูแลใหก้รรมกำรบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลำก่อนกำรประชุม เพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัฯ สำมำรถตดัสนิใจไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

2.2 เป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และเป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
2.2.1 ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตำมระเบยีบวำระ ขอ้บงัคบับรษิทัฯ และกฎหมำย 
2.2.2 จดัสรรเวลำอย่ำงเพยีงพอ และส่งเสรมิใหก้รรมกำรบรษิทัฯ ทุกคนอภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็

ได้อย่ำงเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบ โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำง
ครบถว้น 

2.2.3 สรปุมตทิีป่ระชุมและสิง่ทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรต่อไปอยำ่งชดัเจน 
2.2.4 ก ำหนดใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยไมม่กีรรมกำรบรษิทัฯ ทีม่ำจำกฝ่ำยจดักำร 

2.3 ก ำกบั ตดิตำม และดูแล เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และ
บรรลุตำมวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว ้

2.4 เป็นผูน้ ำในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบวำระ ขอ้บงัคบับรษิทัฯ และกฎหมำย โดยจดัสรรเวลำให้
เหมำะสม รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุ้นแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเท่ำเทยีมกนั และดูแลใหม้กีำรตอบขอ้ซกัถำม
ของผูถ้อืหุน้อยำ่งเหมำะสมและโปรง่ใส 

2.5 สนบัสนุนและเป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรปฏบิตัติำมหลกับรรษทัภบิำลและจรรยำบรรณของบรษิทัฯ 
2.6 เสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหวำ่งคณะกรรมกำรบรษิทัฯ กบัฝ่ำยจดักำร และสนับสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของ

ฝ่ำยจดักำรตำมนโยบำยของบรษิทัฯ 
2.7 ก ำกบัดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรจดักำรอยำ่งโปรง่ใส ในกรณีทีม่คีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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2.8 ก ำกบัดแูลใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มโีครงสรำ้งและองคป์ระกอบทีเ่หมำะสม 
2.9 ก ำกบัดูแลใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยรวม คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และกรรมกำร

บรษิทัฯ แต่ละคน เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิล 

3. การจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเร่ือง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ ส ำคญัที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนอย่ำง
รอบคอบและมปีระสทิธภิำพ ดงัน้ี คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึพจิำรณำตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ดงัต่อไปน้ี 

3.1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตัง้จำกกรรมกำรอสิระ อยำ่งน้อย 3 ท่ำน โดยอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องมคีวำมรู้
ดำ้นบญัช/ีกำรเงนิ และต้องมคีุณสมบตัเิกีย่วกบัควำมเป็นอสิระตำมประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และตำมนิยำมกรรมกำรอสิระที่ก ำหนดส ำหรบับรษิทัฯ โดยเฉพำะ เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ระบบควบคุม
ภำยใน ระบบรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง รวมถงึกำรพจิำรณำคดัเลอืกและแต่งตัง้
ผูส้อบบญัช ี

3.2. คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผู้แต่งตัง้ประธำน
และกรรมกำรของคณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำร
บริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง และประธำนของ
คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน ต้องเป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระ ทัง้น้ี ประธำน
กรรมกำรบรษิทัฯ ไม่ควรเป็นกรรมกำรหรอืประธำนของคณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล สรรหำ และพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน  

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการได้รบัเอกสารข้อมลูต่างๆ  

4.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ล่วงหน้ำเป็นรำยปี และ
ใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ แจง้ใหก้รรมกำรแต่ละคนรบัทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำว  

4.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะได้รบัข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกบักำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยเลขำนุกำร
บรษิทัฯ มหีน้ำที่จดัท ำหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อน
กำรประชุมล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 5 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้เีวลำศกึษำขอ้มลูอยำ่งเพยีงพอก่อนเขำ้
รว่มประชุม เวน้แต่เป็นกำรเรยีกประชุมเรง่ด่วน 

4.3. ประธำนกรรมกำรเป็นผูใ้หค้วำมเหน็ชอบในกำรจดัวำระกำรประชุม โดยกำรปรกึษำหำรอืกบัประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร และกรรมกำรแต่ละท่ำนมคีวำมเป็นอสิระที่จะเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระกำรประชุม โดยก ำหนดใหเ้ลขำนุกำร
บรษิทัฯ มหีน้ำทีร่วบรวมกำรน ำเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระกำรประชุมจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน 

4.4. กรรมกำรที่มสี่วนไดเ้สยีในแต่ละวำระกำรประชุมจะต้องงดออกเสยีง หรอืงดใหค้วำมเหน็ในวำระนัน้ๆ ส ำหรบั
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในวำระใดที่กรรมกำรมสี่วนไดเ้สยี ประธำนกรรมกำรจะขอควำมร่วมมอืให้
กรรมกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรบัทรำบและเชิญกรรมกำรที่มีส่วนได้
เสยีออกนอกหอ้งประชุมในวำระนัน้ๆ  

4.5. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้เลขำนุกำรบรษิัทฯ ท ำหน้ำที่บันทึกกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทนัเวลำ และตอ้งมคีวำมชดัเจนทัง้ผลกำรประชุมและควำมเหน็ของคณะกรรมกำรเพื่อใชใ้นกำรอำ้งองิ 

4.6. เปิดโอกำสใหก้รรมกำรที่ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำรประชุมกนัเองตำมควำมจ ำเป็น เพื่ออภปิรำยปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกบั
กำรจดักำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มฝ่ีำยจดักำรร่วมด้วย ทัง้น้ี ในปี 2563 ได้จดักำรประชุมโดยไม่มฝ่ีำย
จดักำรขึน้เมื่อวนัที ่17 ธนัวำคม 2563 
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5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไมอ่ำจก ำหนดค่ำตอบแทนใหต้นเองได้ เน่ืองจำกเป็นกำรขดักนั
ของผลประโยชน์ กำรก ำหนดค่ำตอบแทนจงึต้องด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล สรรหำ และพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดและเสนอให้กรรมกำรเห็นชอบ จำกนัน้จึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตำมผลงำนที่
คณะกรรมกำรไดท้ ำไวต้่อไป 

5.1. คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน มหีน้ำที่ใหค้ ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เกี่ยวกับค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรฯ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ในด้ำนกำรก ำหนดโครงสร้ำง/
องค์ประกอบของค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม  เหมำะสมกับควำมรบัผิดชอบ และสอดคล้องกับผลกำร
ด ำเนินงำน อยู่ในระดบัที่สำมำรถจูงใจและรกัษำกรรมกำรที่มคีุณภำพไว้ได้หรอืเทยีบเคยีงไดใ้นอุตสำหกรรม
เดยีวกนั มโีครงสรำ้ง/องคป์ระกอบคำ่ตอบแทนทีม่คีวำมชดัเจน โปรง่ใส งำ่ยต่อกำรเขำ้ใจ 

5.2. ผูถ้อืหุน้มสีทิธพิจิำรณำหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในแต่ละต ำแหน่งทุกปี โดย
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต้องน ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิำรณำ โดยก ำหนดเป็นวำระกำร
ประชุมในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ 

5.3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรระดบัสูงจะต้องรำยงำนเกี่ยวกบัค่ำตอบแทนกรรมกำร หลกักำรเหตุผลไว้
ในรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ 

6. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

6.1   บรษิทัฯ จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย  เป็น
ประจ ำทุกปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยแบ่งกำรประเมนิออกเป็น 2 แบบ คอื กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ
คณะกรรมกำรทัง้คณะ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง เพื่อน ำมำพัฒนำคุณภำพและเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแต่ละคณะ ทัง้น้ี กำรประเมนิผล
กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย บรษิทัฯ จะใชแ้นวทำงตำมกำรประเมนิที่
เสนอแนะโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และด ำเนินกำรปรบัปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมำะสมกบักำร
ด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 

 ผลกำรประเมนิกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย ส ำหรบัปี 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 
แบบที ่1 คณะกรรมกำรบรษิทั 97% 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 100% 
 คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน 98% 
แบบที ่2 ประเมนิรำยบุคคล (ประเมนิตนเอง) 98% 

6.2  คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้ประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนของประธำน
เจำ้หน้ำที่บรหิำร โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิของบรษิทัฯ เปรยีบเทยีบกบัผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้ กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของบริษัทฯ 
ประกอบกับสภำวะเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จะน ำขอ้มูลที่ไดไ้ปใช้ในกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

7. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

7.1. คณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และฝ่ำยบรหิำร จดัท ำแผนในกำรทดแทน
ต ำแหน่งงำน (Succession Plan) ในระดบับรหิำรและต ำแหน่งในสำยงำนหลกั 
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7.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดใหป้ระธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรรำยงำนเพื่อทรำบเป็นประจ ำถงึแผนกำรพฒันำและ
สบืทอดงำน เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มทีต่่อเน่ืองถงึผูส้บืทอดงำนในกรณีทีต่นไมส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

7.3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรเพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำมรีะบบกำรคดัสรรบุคลำกรที่จะเขำ้มำรบัผดิชอบตำมควำม
เหมำะสม 

8. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

8.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมให้ควำมรูเ้กี่ยวกบักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ี

8.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะได้รบักำรพฒันำควำมรู้จำกหน่วยงำนก ำกบัดูแลอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง โดย
มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ ประสำนงำนกบักรรมกำรเพื่อแจง้หลกัสตูรกำรฝึกอบรมต่ำงๆ 

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

9.2.1 กรรมการบริษทัฯ  

กำรคดัเลือกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นไปตำมแนวทำงในกำรแต่งตัง้กรรมกำรตำม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทัง้น้ี บุคคลดงักล่ำวจะต้องมคีุณสมบตัคิรบตำมพระรำชบญัญตัิบรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 
2535 กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรอืกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี 
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดว่ำ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต้องมจี ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยว่ำ
กึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถิ่นฐำนอยู่ในรำชอำณำจกัร โดยให้คณะกรรมกำรเลือกตัง้ประธำน
กรรมกำรและอำจเลอืกรองประธำนกรรมกำร ตำมที่เหน็สมควรได ้โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมกำร
โดยใชเ้สยีงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรต่อไปน้ี 

1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื 
2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว หรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด ้

ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
3. บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่

จะพึงมหีรอืจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีง
เท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

ทัง้น้ี ส ำหรบักำรพน้จำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำร ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรต้องลำออก
จำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็
ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่จะต้องออกใน
วำระน้ีอำจเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำก
ต ำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบตัิ หรอืมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิทัมหำชนจ ำกดั ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรอืศำลมีค ำสัง่ให้ออก โดยในกรณีดงักล่ำว คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกดัเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดอืน บุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำร
แทนดงักล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมกำรดงักล่ำว ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรทีย่งัเหลอือยู่ 

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัหำ้มมใิหก้รรมกำรประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอยำ่งเดยีวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำร
ของบรษิทัฯ หรอืเขำ้เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จ ำกดัควำมรบัผดิในหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั 
หรอืเข้ำเป็นกรรมกำรในบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหำชนอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และ
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เป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ และ
กรรมกำรต้องแจ้งให้บรษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ หำกมสี่วนได้เสยีไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญำใดๆ ที่
บรษิทัฯ ท ำขึน้ หรอืถอืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื 

9.2.2 กรรมการอิสระ  

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะคดัเลอืกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอสิระ โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัิ
ตำมพระรำชบญัญตัิบรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ประกำศ
ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศ
ขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจ ำนวนของกรรมกำรอิสระจะต้องมีอย่ำงน้อย 3 คน หรอือย่ำง
น้อย 1 ใน 3 แลว้แต่จ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

คณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 

กรรมกำรอสิระต้องไม่มธีุรกจิ หรอืส่วนร่วมในกำรบรหิำรงำน หรอืมผีลประโยชน์เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ อนัอำจมี
ผลกระทบต่อกำรตดัสนิใจโดยอสิระ โดยกรรมกำรอสิระมคีณุสมบตัดิงัน้ี 

1. ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอืผูม้ ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ 
หรอืของผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ทัง้น้ี ลกัษณะต้องหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคย
เป็นขำ้รำชกำร หรอืทีป่รกึษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้ ี
อ ำนำจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผู้บรหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้
มอี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรอืให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ รำยกำรเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิำรหรอืกำรให้หรอืรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงนิ ด้วยกำรรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้ำประกนั กำรให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถึง
พฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ หรอืคูส่ญัญำมภีำระหน้ีที่ตอ้งช ำระต่ออกีฝ่ำยหน่ึง ตัง้แต่
รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 
ทัง้น้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำร
พจิำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว ใหน้ับรวมภำระหน้ีที่เกดิขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบั
บุคคลเดยีวกนั 
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5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่น
ค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด  ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ 
ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั
รว่ม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอื
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 
ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 

8. ไม่ประกอบกจิกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรกึษำที่รบัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 
ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเหน็อยำ่งเป็นอสิระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

กรรมกำรอิสระอำจได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีำร
ตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณีที่ไดแ้ต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและเป็นบุคคลที่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิหรอื
กำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีเกนิมูลคำ่ทีก่ ำหนดตำมขอ้  4 หรอืขอ้  6 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อำจพจิำรณำผ่อนผนัให้
ได ้ หำกเหน็วำ่กำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละกำรใหค้วำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และ
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปน้ีในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวำระพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอสิระดงักล่ำวแลว้ 

ดงัน้ี 

ก.   ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิหรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีทีท่ ำใหบุ้คคลดงักล่ำวมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 

ข.   เหตุผลและควำมจ ำเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระ 
ค.   ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในกำรเสนอใหม้กีำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระ 

9.2.3 ผู้บริหาร 

ส ำหรบักำรคดัเลอืกประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูก้ ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำร
สรรหำและแต่งตัง้ ส ำหรบักำรคดัเลอืกกรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และผู้บรหิำรตัง้แต่ระดบัผู้ ช่วย
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ขึ้นไป ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรเป็นผู้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและ
แต่งตัง้ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

9.3 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ ไดม้กีำรส่งตวัแทนซึ่งเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ไปเป็นกรรมกำรของบรษิทัย่อยทุกบรษิทั เพื่อท ำ
หน้ำที่ในกำรดูแลจดักำรและรบัผดิชอบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย และเพื่อดูแลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของ
บรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 
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บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั  ซึง่บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ 100% โดยมกีรรมกำรและผูบ้รหิำร คอื นำยฤทธิ ์ธรีะ
โกเมน นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม และนำงสดุำรตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศริ ิเป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั เอ็มเค เซอร์วสิ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้น 100% และมกีรรมกำร คอื นำยฤทธิ ์   
ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติตเ์กษม เป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุน้ 100% โดยมกีรรมกำรและผูบ้รหิำร คอื 
นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม และนำงยพุนิ ธรีะโกเมน เป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั มำรค์ วนั อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มีสดัส่วนกำรถือหุ้น 100% โดยมกีรรมกำรและผู้บรหิำร คือ 
นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม และนำงยพุนิ ธรีะโกเมน เป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั คำตำพลัท์ จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้น 100% โดยมกีรรมกำรและผูบ้รหิำร คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน 
นำงสุดำรตัน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิร ินำงสำวทำนตะวนั ธรีะโกเมน นำยธรี์ ธีระโกเมน และนำยสมำชิก หำญจติต์เกษม เป็น
กรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ำกดั ซึ่งบรษิทั คำตำพลัท์ จ ำกดั มสีดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 65 โดยมกีรรมกำรและผูบ้รหิำร
ของบรษิทัฯ 6 รำย ไดแ้ก่ นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน นำงสุดำรตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศริ ินำงสำวทำนตะวนั ธรีะโกเมน นำยธรี ์ธรีะ
โกเมน นำยสมำชิก หำญจติต์เกษม และนำยวรำกร หำญจติต์เกษม เป็นกรรมกำร 6 ใน 10 รำยในฐำนะตวัแทนของ
บรษิทัฯ 

บรษิทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 49.75 โดยมีผู้บรหิำรของบรษิทัฯ 3 รำย 
ได้แก่ นำยพงษ์ชยั พิพิธวจิติรกร นำงสุดำรตัน์ พทัธ์ววิฒัน์ศิร ิและนำยวรีะ โอวรทิธิกุ์ล เป็นกรรมกำร 3 ใน 5 รำยใน
ฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั พลนีสั แอนด ์ เอม็เค พทีอี ี ลมิเิทด็ ซึง่บรษิทัฯ มสีดัสว่นกำรถอืหุน้รอ้ยละ 50 และมกีรรมกำร คอื นำยสมชำย 
หำญจติตเ์กษม และนำยธรี ์ธรีะโกเมน เป็นกรรมกำร 2 ใน 4 รำยในฐำนะตวัแทนของบรษิทั 

บรษิทั พลีนัส เอม็เค ลิมเิท็ด ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้นรอ้ยละ 12 และมกีรรมกำร คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน เป็น
กรรมกำร 1 รำยใน 6 รำยในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

9.4 การดแูลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัฯ มนีโยบำยและวธิกีำรดูแลกรรมกำรและผูบ้รหิำรในเรื่องกำรน ำขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่น
ตน โดยก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต้องรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตำมกฎเกณฑข์อง
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทุกครัง้ที่มกีำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองภำยใน 3
วนัท ำกำรนับจำกวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง  และบริษทัฯ จะเปิดเผยข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรพัยข์องกรรมกำรในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทุกไตรมำส  
นอกจำกน้ี  บรษิทัฯ ห้ำมมใิห้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภำวะทีท่รำบขอ้มลูทีส่ ำคญัและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ท ำกำร ซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง  1 
เดอืนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิใหแ้ก่สำธำรณชนทรำบ และจนกว่ำจะพน้ 24 ชัว่โมงนับแต่ไดม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลนัน้สู่
สำธำรณชน (Blackout Period)  ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะแจง้ใหบุ้คคลที่เกี่ยวขอ้งทรำบเกี่ยวกบัช่วงระยะเวลำ Blackout Period 
ล่วงหน้ำ 14 วนัก่อนถงึ Blackout Period 
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9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

9.5.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

ในปี 2563 บรษิทัฯ จำ่ยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชใีหแ้ก่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 2,340,000 
บำท 

9.5.2  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ในปี 2563 บรษิทัฯ จำ่ยคำ่ตอบแทนของงำนบรกิำรอื่น (Non-audit Service) ซึ่งไดแ้ก่ คำ่บรกิำรในกำรวเิครำะห์
สถำนะของกจิกำร คำ่ทีป่รกึษำส ำหรบัมำตรฐำนบญัชใีหม่ ค่ำสงัเกตุกำรณ์ในกำรท ำลำยทรพัยส์นิ และคำ่ใช้จำ่ย
อื่นๆ เช่น คำ่เดนิทำง เป็นตน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 1,553,891 บำท 
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10 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ผูน้ ำธุรกิจยุคปัจจุบนัต่ำงร่วมสรำ้งควำมร่วมมอืระหว่ำงหลำยภำคส่วนเพื่อจดัท ำแผนพฒันำไปสู่ควำมยัง่ยนื อีกทัง้ยงัมกีำรน ำ
เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ ทบทวนวธิกีำรบรหิำรทรพัยำกรเพื่อเพิ่มประสทิธภิำพและพฒันำทกัษะยุคใหม่ให้เเก่บุคลำกรเพื่อ
รองรบักำรเปลี่ยนแปลงทำงสงัคม ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินธุรกิจร่วม 35 ปีของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) ไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดคีวบคู่ไปกบักำรยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมและธรรมำภบิำลอย่ำงสม ่ำเสมอ 
สง่ผลใหห้ลกักำรและนโยบำยต่ำงๆ ภำยในองคก์รมหีลกัเกณฑท์ีส่อดคลอ้งต่อควำมรบัผดิชอบของสงัคมและชุมชนอยำ่งชดัเจน 
จำกวกิฤตกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ซึง่น ำไปสู่มำตรกำรกำรปิดประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชำชน 
ภำคธุรกิจทัง้ในประเทศและทัว่โลกนัน้  บรษิัทฯ ได้ตดัสินใจและมีมติที่จะให้กำรสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภำยในและ
ภำยนอก ดว้ยมเีป้ำหมำยที่จะรกัษำสถำนะควำมเป็นอยู่ที่ดขีองพนักงำน ชุมชน ตลอดจนคู่คำ้ที่อยู่ในระบบกำรจดัหำสนิคำ้และ
บรกิำรให้กบัทำงบริษทัฯ โดยที่บรษิัทฯ ได้ออกนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ที่ค ำนึงถึงสงัคมส่วนรวม รวมทัง้กำรปรบัปรุง
กระบวนกำรและกำรจดักำรภำยในของบรษิทัฯ ใหเ้กดิประสทิธภิำพและไดม้ำตรฐำนสขุอนำมยัสูงสดุ ในขณะเดยีวกนักไ็ดม้กีำร
สนับสนุนทำงดำ้นกำรเงนิใหก้บัชุมชนที่ไดร้บัผลกระทบ ตลอดจนกำรสนับสนุนทำงดำ้นกำรแพทย์และกำรสำธำรณสขุ บรษิทัฯ 
เชื่อมัน่ว่ำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและผลกำรด ำเนินงำนที่ม ัน่คงนัน้เป็นสิง่ที่มำควบคู่กบัควำมยัง่ยืน บรษิทัฯ มุ่งม ัน่ที่จะ
สอดแทรกกำรด ำเนินกิจกำรด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงต่อเน่ืองต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ที่ว่ำ 
“ส่งมอบควำมสุขแก่ลูกค้ำของเรำด้วยอำหำรที่อร่อย มีคุณภำพ ท่ำมกลำงประสบกำรณ์ที่ประทับใจ และสร้ ำงโอกำส
ควำมกำ้วหน้ำใหก้บัพนกังำน ตลอดจนสง่เสรมิชุมชนและสิง่แวดลอ้ม” 
 
10.1. การด าเนินกิจการด้วยความรบัผิดชอบ (CSR-in-Process) 

กำรด ำเนินกจิกำรดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ ถูกสรำ้งขึน้จำกแนวคดิทีว่่ำ มลูคำ่เชงิเศรษฐกจิสำมำรถทีจ่ะ
ถูกสรำ้งไปพรอ้มกบักำรสรำ้งคุณค่ำทำงสงัคมทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิทัฯ และท ำใหบ้รษิทัฯ เจรญิเตบิโตไปพรอ้มกบัควำม
เจรญิกำ้วหน้ำของสงัคมอยำ่งยัง่ยนืได ้

การก ากบัดแูลกิจการด้วยหลกัธรรมาภิบาล  

ระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรมคีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ถูกตัง้ขึ้นเพื่อรกัษำ
ควำมสำมคัคแีละควำมเป็นหน่ึงเดยีวกนัขององคก์ร กำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดเีป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เอง
โดยตรง และส่งผลดีในระยะยำว เน่ืองจำกจะเป็นกำรผลกัดนัให้บรษิทัฯ มีกำรจดักำรทำงด้ำนกำรเงนิ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ภำยในองคก์ร กฎหมำย และจรยิธรรมทีด่ ีอกีทัง้ยงัช่วยผลกัดนัองคก์รสูค่วำมเป็นเลศิ 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

เพื่อใหเ้กดิควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินธุรกจิ บรษิทัฯ ไดว้ำงรำกฐำนนโยบำยในกำรปฏบิตัติ่อคูค่ำ้อยำ่งเสมอภำคและเป็น
ธรรม กล่ำวคอื กำรได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนต่ำงๆ ต้องค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและเป็นธรรมต่อคู่ค้ำ รวมทัง้ผู้ที่มคีวำม
เกีย่วขอ้งต่อบรษิทัฯ ตลอดทัง้วงจรของกำรด ำเนินธรุกจิตัง้แต่กระบวนกำรตน้น ้ำจนถงึปลำยน ้ำกบัคู่คำ้เป็นส ำคญั   

กำรรกัษำค ำมัน่และตรงต่อเวลำเป็นหวัใจส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิ กรณีที่มผีลประโยชน์ใดๆ เกดิขึน้โดยไม่สุจรติ ทำง
บรษิัทฯ พร้อมเปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่ค้ำเพื่อเข้ำร่วมในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำร่วมกันโดยยุติธรรม  โปร่งใส และรวดเร็ว 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบำยปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขนัที่ดี ไม่ละเมิดควำมลบัหรอืล่วงรู้
ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่คำ้ดว้ยวธิฉ้ีอฉล ไม่แสวงหำขอ้มูลที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยวธิกีำรที่ไม่สุจรติหรอืไม่
เหมำะสม และไมท่ ำลำยชื่อเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงรำ้ย 
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การด าเนินการเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

ปัจจุบนัปัญหำคอรร์ปัชนัยงัคงมอียู่ในสงัคม และคงควำมรุนแรงมำกขึน้ นอกจำกน้ี ปัญหำดงักล่ำวได้หยัง่รำกลึกลงใน
ทุกภำคส่วนของสงัคมไทย ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรในด้ำนกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศต้องหยุดชะงกัและเกิด
ควำมเสยีหำย ท ำใหก้ำรฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมด ำเนินไปไดช้้ำกว่ำทีค่วรจะเป็น ดงันัน้ เพื่อใหส้ำมำรถแก้ไขปัญหำดงักล่ำวได้
อย่ำงสมัฤทธิผ์ล ผูน้ ำทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนจงึลงควำมเหน็ในกำรรว่มจบัมอืกนัแก้ไขอยำ่งจรงิจงั มุง่ปฏบิตัอิย่ำงต่อเน่ือง ซึ่ง
นโยบำยควำมรว่มมอืน้ีไดข้ยำยมำสูภ่ำคเอกชนต่ำงๆ ดว้ย 

บทบำทของบรษิทัฯ ในฐำนะที่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คอืกำรท ำหน้ำที่ส ำคญัในกำร
เป็นแบบอยำ่งทีด่ขีองกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนัใหภ้ำคเอกชน อกีทัง้บรษิทัฯ มคีวำมมุง่ม ัน่ทีจ่ะด ำเนินธรุกจิอยำ่งมคีณุธรรม โดย
ยดึมัน่ในหลกับรรษทัภบิำลที่ด ีมคีวำมโปรง่ใส สำมำรถตรวจสอบได ้และปรำศจำกกำรคอรร์ปัชนัในทุกรปูแบบ เพื่อใหเ้กดิควำม
เป็นรูปธรรมในกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัที่ชดัเจน บรษิทัฯ โดยประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร จงึได้ลงนำมในค ำ
ประกำศเจตนำรมณ์เขำ้รว่มแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ เมื่อวนัที่ 23 กนัยำยน 2557 และเพื่อให้
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชนัเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจงึ
ไดแ้ต่งตัง้คณะท ำงำนกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชนัขึน้ เมื่อวนัที่ 24 ตุลำคม 2557 เพื่อด ำเนินกำรประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมำตรกำร
กำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชันของบรษิทัฯ ในปี 2558 คณะท ำงำนกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัได้จดัท ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชันและ
แนวทำงปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชนั ซึ่งไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อใหก้รรมกำร ผู้บรหิำร และ
พนักงำนของบรษิทัฯ น ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัใินกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนั โดยในปี 2563 บรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองต่ออำยุ
กำรเป็นสมำชกิของแนวรว่มต่อตำ้นคอรร์ปัชนัของภำคเอกชนไทย โดยกำรรบัรองดงักล่ำวมอีำย ุ3 ปีนบัจำกวนัทีใ่หก้ำรรบัรอง 

อน่ึง นอกจำกกำรจดัท ำนโยบำยที่ป้องกนักำรกระท ำผดิครรลองครองธรรมแล้ว บุคลำกรทุกระดบัในองค์กรล้วนไดร้บั
กำรปลูกฝังมใิหร้บัสิง่ของ เงนิ ทรพัยส์นิ อำมสิสนิจำ้งหรอืสนิน ้ำใจใดๆ แมใ้นกรณีทีม่กีำรมอบของขวญัตำมธรรมเนียมประเพณี
เทศกำลต่ำงๆ หำกมคีวำมจ ำเป็นต้องรบัไว้ สนิน ้ำใจดงักล่ำวจะถูกน ำมำเกบ็ไว้เป็นทรพัย์สนิส่วนกลำงของบรษิทัฯ เพื่อน ำไป
มอบเป็นสำธำรณประโยชน์ต่อไปภำยหลงั 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

“วฒันธรรมเอ็มเค” เปรียบเสมือนเครื่องมือหลกัที่ทำงบริษัทฯ ยึดมัน่และน ำมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน พร้อมทัง้ใช้เป็นแนวควำมคิดหลักในกำรขบัเคลื่อนองค์กร เน่ืองด้วยบริษัทฯ  เน้นกำรบริหำรองค์กรในรูปแบบ
ครอบครวัที่มคีวำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดยีวกนัและมเีป้ำหมำยรว่มกนั บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญักบัพนักงำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทยีม
กนั ไม่มชีนชัน้ศกัดนิำ ไม่เลอืกปฏบิตั ิตลอดจนไม่น ำควำมแตกต่ำงดำ้นเชื้อชำต ิสญัชำต ิภูมลิ ำเนำ สผีวิ เพศ และศำสนำ มำชี้
วดัคณุคำ่ควำมเป็นมนุษย ์เพรำะบรษิทัฯ เชื่อวำ่มนุษยท์ุกคนลว้นมเีกยีรต ิศกัดิศ์ร ีสทิธแิละเสรภีำพในตนเองอยำ่งเท่ำเทยีมกนั 

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมคีวำมเชื่อมัน่ในศกัยภำพของผูทุ้พพลภำพทีม่คีวำมผดิปกติทำงดำ้นต่ำงๆ เช่น ทำงดำ้นสำยตำ 
สตปัิญญำ หรอืกำรสื่อสำร โดยเปิดโอกำสใหบุ้คคลดงักล่ำวเขำ้ท ำงำนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร จดัสรรใหป้ฏบิตัหิน้ำที่ตำมควำม
รบัผดิชอบในขอบเขตที่สำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธิภำพ และมคีวำมคำดหวงัในกำรสรำ้งคุณภำพชวีติที่ดใีหก้บับุคคล
เหล่ำน้ีต่อไปในอนำคต ในปี 2563 บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ได้รบัรำงวลั “องค์กรสนับสนุนกำรท ำงำน
เพื่อคนพกิำรประจ ำปี 2563” โดยกรมสง่เสรมิศกัยภำพคนพกิำร 

บรษิทัฯ มแีนวปฏบิตัสิ ำหรบักำรเคำรพสทิธมินุษยชน ดงัน้ี 
1. ให้ควำมเคำรพต่อสทิธมินุษยชน ปฏบิตัิต่อกนัดว้ยควำมเคำรพ ให้เกยีรตซิึ่งกนัและกนั และปฏิบตัิต่อกนัอย่ำงเท่ำ

เทยีมกนัโดยไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำงในทำงกำย จติใจ เชื้อชำต ิสญัชำต ิศำสนำ เพศ ภำษำ อำยุ สผีวิ กำรศกึษำ 
สถำนะทำงสงัคมหรอืเรื่องอื่นใด 
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2. ใช้ควำมระมดัระวงัในกำรปฏิบตัหิน้ำที่เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งที่จะเกิดกำรละเมดิสทิธมินุษยชนในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ตลอดจนสอดสอ่งดแูลเรื่องกำรเคำรพสทิธมินุษยชน 

3. สนบัสนุนกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินกำรเพื่อคุม้ครองสทิธมินุษยชน 
4. สื่อสำร เผยแพร่ ใหค้วำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ก ำหนดแนวทำง และใหก้ำรสนับสนุนอื่นใดแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกจิ

ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ผูส้่งมอบสนิคำ้และบรกิำร ผูร้บัเหมำ ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ เพื่อใหม้สี่วนร่วมในกำรด ำเนินธุรกิจ
อยำ่งมคีณุธรรม เคำรพต่อสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติ่อทุกคนตำมหลกัสทิธมินุษยชน 

5. สอดส่องดูแลเรื่องกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่รบัผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิต่ำงๆ หำกมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถำม ใหป้รกึษำกบัผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ 

6. มุง่ม ัน่ทีจ่ะสรำ้งและรกัษำวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึม ัน่ต่อกำรเคำรพสทิธมินุษยชน 

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ตระหนักว่ำพนักงำนเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯ  ที่มีคุณค่ำยิ่ง จึงเป็น
นโยบำยของบรษิทัฯ ที่จะให้กำรปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้โยกย้ำย ตลอดจนกำรพฒันำ
ศกัยภำพ แมใ้นช่วงทีเ่ศรษฐกจิโดยรวมไดร้บัผลกระทบอยำ่งหนกั บรษิทัฯ ยดึมัน่ในหลกัปฏบิตัดิงัน้ี 

1. ปฏบิตัติ่อพนกังำนดว้ยควำมสภุำพ และใหค้วำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย ์
2. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนกังำน 
3. ดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงำนอยูเ่สมอ 
4. กำรแต่งตัง้และโยกยำ้ย รวมถงึกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนักงำน กระท ำดว้ยควำมสจุรติใจ และตัง้อยูบ่นพื้นฐำน

ของควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำนนัน้ 
5. ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำนโดยใหโ้อกำสอยำ่งทัว่ถงึและสม ่ำเสมอ 
6. รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนควำมรูท้ำงวชิำชพีของพนักงำน 
7. ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเครง่ครดั 
8. หลกีเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรมซึ่งอำจมผีลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำทีก่ำรงำนของพนักงำน หรอืคุกคำม

และสรำ้งควำมกดดนัต่อสภำพจติใจของพนักงำน 

ในช่วงกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) และมกีำรปิดประเทศนัน้ บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัอย่ำงยิง่ในกำร
วำงมำตรกำรเพื่อเสรมิสร้ำงควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเพื่อป้องกนักำรแพร่กระจำยของไวรสัดงักล่ำว และมำตรกำรในกำร
ช่วยเหลอืพนกังำนใหผ้่ำนพน้วกิฤตในครัง้น้ี บรษิทัฯ ไดต้ดิตำมสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำอยำ่งใกลช้ดิ โดยองิ
ขอ้มูลจำกกรมควบคมุโรคตดิต่อ และใชม้ำตรกำรป้องกนัอย่ำงเขม้งวดส ำหรบัพนกังำนทุกคน รวมถงึลูกคำ้ทีม่ำใช้บรกิำร เพื่อให้
ม ัน่ใจว่ำจะได้รบัควำมปลอดภยัสูงสุด นโยบำยกำรป้องกนัที่น ำมำใช้ ได้แก่ กำรตรวจคดักรองอุณหภูมทิุกวนัก่อนเข้ำท ำงำน 
นโยบำยกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from home) กำรล้ำงมอืบ่อยๆ กำรรกัษำระยะห่ำงที่ปลอดภยัระหว่ำงกำรบรกิำรลูกค้ำ 
และกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั (PPE) ที่ไดม้ำตรฐำนปลอดภยัอย่ำงเคร่งครดั ซึ่งทำงบรษิทัฯ ได้ด ำเนินกำรจดัหำและแจกจ่ำย
อุปกรณ์ป้องกนัที่จ ำเป็นให้กบัพนักงำนทุกคน รวมทัง้หน้ำกำกอนำมยั หน้ำกำกเฟสชีลด์ ถุงมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจล
แอลกอฮอล ์ตลอดจนเทอรโ์มมเิตอรเ์พื่อใชว้ดัอุณหภูม ิ

เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงให้แก่คุณภำพชีวิตของพนักงำนในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดไวรสัโคโรนำ (COVID-19) และ
ในช่วงกำรปิดประเทศ บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยจำ้งพนักงำนอย่ำงต่อเน่ืองตลอดช่วงภำวะเศรษฐกจิตกต ่ำควบคู่ไปกบั
กำรให้สทิธปิระโยชน์พิเศษและสวสัดิกำรที่นอกเหนือจำกปกติส ำหรบัพนักงำน บริษทัฯ ได้จดัให้มีประกนัภยัสุขภำพไวรสั 
โคโรนำ (COVID-19) ส ำหรบัพนักงำนทุกคนและออกนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนแก่พนักงำนกลุ่มที่มคีวำมเสี่ยงจำกกำรติดเชื้อ
เพื่อใหก้กัตวัอยู่ที่บ้ำน บรษิทัฯ มกีำรจดัตัง้สำยด่วนไวรสัโควดิ-19 เพื่อให้บรกิำรกบัพนักงำนที่มคีวำมเสีย่งในกำรติดเชื้อ โดย
เจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรตรวจสอบด้วยกำรโทรสอบถำมอำกำรพนักงำนทุกวนัที่อยู่ในช่วงของกำรกกัตวั  เพื่อให้พนักงำนทุกคนได้
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รบัทรำบขอ้มูลเกี่ยวกบักำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) และสทิธปิระโยชน์ที่ไดร้บักำรสนับสนุนจำกมำตรกำรของ
รฐับำล บรษิทัฯ จงึจดัท ำแผนกำรสื่อสำรภำยในเพื่อแจ้งให้พนักงำนทรำบข่ำวสำรอย่ำงครบถ้วนและทนัท่วงที อีกหน่ึงสิทธิ
ประโยชน์จำกกำรที่บรษิทัฯ ต้องกำรช่วยลดค่ำครองชีพให้แก่พนักงำน บรษิทัฯ จดัท ำเมนูอำหำรกล่องคุณภำพรำคำพิเศษ
ส ำหรบัพนักงำน และนอกจำกน้ียงัจดับรกิำรสำยด่วนใหค้ ำปรกึษำส ำหรบัพนักงำนเพื่อโทรมำพูดคุย รอ้งทุกข ์และระบำยควำม
กงัวลใจ ซึง่สำมำรถช่วยป้องกนักำรเกดิปัญหำทำงสขุภำพจติได ้

การสร้างความผกูพนัในองคก์ร 

ทรพัยำกรมนุษยค์อืหวัใจในกำรขบัเคลื่อนขององค์กร พนักงำนที่มรี่ำงกำยที่แขง็แรงและสุขภำพที่ดนีัน้ ย่อมเป็นก ำลงั
ส ำคญัในกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำน ดแูลอตัรำกำรคงอยู่ของพนักงำน และสรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ ในขณะเดยีวกนั
พนักงำนทีม่คีวำมสขุและมคีวำมผูกพนักบับรษิทัฯ จะสำมำรถมสี่วนรว่มในกำรน ำเสนอรปูแบบกำรท ำงำนเชงิสรำ้งสรรคแ์ละเชงิ
นวตักรรมได้ดีขึ้นเช่นกนั บรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจที่จะส่งเสรมิให้พนักงำนทุกคนมสีุขภำพที่แขง็แรง  ปรำศจำกโรคภยั จงึได้จดั
กจิกรรมด้ำนกีฬำและสุขภำพ รวมทัง้กิจกรรมสนัทนำกำรให้กบัพนักงำน เพื่อให้ตระหนักถึงกำรมสีุขภำพที่ด ีเข้ำใจหลกักำร
รบัประทำนอำหำรที่มปีระโยชน์ อกีทัง้ยงัเป็นกำรผอ่นคลำยควำมตงึเครยีดจำกกำรท ำงำน และกำรปิดลอ็คประเทศเป็นเวลำนำน 
ถงึแมว้่ำกจิกรรมหลำยอย่ำงจะไดร้บัผลกระทบจำกมำตรกำรกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม (Social Distancing) ที่สบืเน่ืองมำจำก
กำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) บรษิทัฯ ไดเ้ริม่จดักจิกรรมให้พนักงำนมสี่วนรว่มหลงัจำกสถำนกำรณ์ดขีึน้ ซึ่งใน
ปี 2563 ไดจ้ดักจิกรรมดงัน้ี 

1. บรษิทัฯ มอบทุนกำรศกึษำใหก้บัครอบครวัของพนักงำนเป็นประจ ำทุกปี ด้วยควำมตัง้ใจที่จะเปิดโอกำสที่กว้ำงขึ้น
ใหก้บัครอบครวัของพนกังำนและสง่เสรมิคุณภำพชวีติทีด่ขีึน้ บรษิทัฯ จงึไดม้อบทุนกำรศกึษำเป็นจ ำนวน 1,955 ทุน 
มลูคำ่ 4,500 บำทต่อทุน รวมทัง้ไดม้กีำรมอบบตัรก ำนัลเอม็เคให้ครอบครวัพนกังำนรำยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 10.7 ลำ้นบำท ในปี 2563 

2. จำกมำตรกำรป้องกันไวรสัโคโรนำ (COVID-19) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงมำตรกำรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม 
(Social Distancing) จงึได้จดักิจกรรมสนัทนำกำร ด้วยกำรจดังำนวิง่แบบ Virtual Run ในชื่อกิจกรรม “MK Virtual 
Run for Charity” กจิกรรมน้ีเชิญชวนให้พนักงำนทุกคนออกมำวิง่ที่ไหน เมื่อไรก็ได ้ดว้ยกำรดำวน์โหลดแอปพลิเค
ชันติดตำมระยะทำงและส่งจ ำนวนกิโลเมตรที่รวบรวมได้เพื่อเปลี่ยนเป็นกำรบริจำค โดยที่ทุกๆ ระยะทำง 1 
กิโลเมตรที่พนักงำนวิ่งได้ทัง้หมดนัน้ บรษิทัฯ จะสมทบเพิ่ม 1 บำทต่อกิโลเมตร โดยสนับสนุนเงินบรจิำคให้กบั 
“กองทุนพฒันำโรงพยำบำลชุมชนสู้ภัยโรคอุบตัิใหม่โควิด -19” ซึ่งจดัตัง้โดยมูลนิธิแพทย์ชนบท ซึ่งกิจกรรมน้ีมี
พนักงำนกวำ่ 800 คนเขำ้ร่วมกจิกรรมและสะสมระยะทำงวิง่รว่มกนัรวม 82,500 กโิลเมตร ระดมทุนได ้82,500 บำท 
เพื่อสนบัสนุนภำรกจิกำรใหค้วำมช่วยเหลอืแก่โรงพยำบำลชุมชนกวำ่ 778 แหง่ทัว่ประเทศ 

3. ประเทศไทยก ำลงัเผชญิกบัปัญหำกำรขำดแคลนโลหติอย่ำงต่อเน่ืองท่ำมกลำงวกิฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสั
โคโรนำ (COVID-19) ที่ยงัไม่มทีที่ำว่ำจะยุติลง เน่ืองจำกสภำกำชำดไทยยงัคงมคีวำมต้องกำรโลหติและเกลด็เลอืด
เพื่อใช้ในกำรดูแลรกัษำผูป่้วยในโรงพยำบำล  บรษิทัฯ จงึจดักจิกรรมรบับรจิำคโลหติที่ส ำนักงำนใหญ่และครวักลำง
เป็นประจ ำและต่อเน่ืองมำหลำยปี ซึ่งในปีน้ีมีพนักงำนที่เข้ำร่วมบรจิำคโลหิตรวมทัง้สิ้นกว่ำ 400 คน ซึ่งปรมิำณ
โลหติดงักล่ำวสำมำรถน ำไปต่อชวีติของผูป่้วยไดม้ำกถงึ 1,200 ชวีติ 

4. เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกจิถดถอยอนัเป็นผลมำจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) บรษิทัฯ จงึไดร้เิริม่
โครงกำรสนับสนุนอำหำรสดและวตัถุดิบส ำหรบัประกอบอำหำรแก่ 37 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบข้ำงพื้นที่
ส ำนกังำนใหญ่และครวักลำง โดยทำงบรษิทัฯ ไดร้ว่มมอืกบัอำสำสมคัรสำธำรณสุขและวดัในพืน้ที ่แจกอำหำรสดและ
วตัถุดิบ อำทิเช่น เน้ือสตัว์ และ ผกัต่ำงๆ ทุกสปัดำห์ให้แก่ครวัเรือนที่ได้รบัผลกระทบเป็นจ ำนวนกว่ำ 11,000 
ครวัเรอืน นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัได้ร่วมกบัทำงสถำบนัพฒันำองค์กรชุมชน (CODI) เพื่อสนับสนุนโครงกำรครวั
ชุมชนในพื้นที่ 9 จงัหวดัทัว่ประเทศ ทัง้หมดรวมกว่ำ 230,000 มื้อ ที่มอบให้ประชำชนที่ขำดแคลนและได้รบั
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) 
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ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

เพื่อให้สอดคล้องไปกบัวสิยัทศัน์ เอ็มเคมุ่งมัน่ที่จะสรำ้งควำมสุขและสุขภำพที่ดแีก่ลูกค้ำจำกกำรรบัประทำนอำหำรที่มี
คุณภำพ รสชำตอิร่อยและดตี่อสุขภำพ พรอ้มกบักำรบรกิำรที่ประทบัใจ บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัสุขภำพและควำมปลอดภยั
ของลูกคำ้ โดยเน้นคณุภำพและควำมสะอำดของอำหำรทุกรำยกำร เรำมผีูช้ ำนำญกำรคอยตรวจสอบเพื่อใหลู้กคำ้มัน่ใจวำ่อำหำร
และกำรบรกิำรอยู่ภำยใต้มำตรฐำนควำมปลอดภยัในทุกขัน้ตอน ดูแลตัง้แต่กำรรบัมอบสนิคำ้ ขัน้ตอนกำรปรุงอำหำรในโรงงำน
ครวักลำง ระบบขนสง่ไปยงัสำขำทัว่ประเทศ และกำรจดัเกบ็อำหำรในแต่ละสำขำ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่
พนักงำนทุกคนเพื่อให้เข้ำใจและสำมำรถปฏิบตัิงำนตำมมำตรฐำนที่วำงไว้ ซึ่งมำตรฐำนต่ำงๆ ที่น ำมำใช้ได้รบักำรรบัรองจำก
สถำบนัต่ำงๆ เช่น 

 ใบรบัรองมำตรฐำนระบบบรหิำรคณุภำพ ISO 9001:2015 เพื่อรบัรองวำ่เอม็เคมรีะบบกำรจดักำรคุณภำพในกำรผลติ
อำหำรและบรกิำร ซึง่เป็นมำตรฐำนสำกลทีท่ ัว่โลกยอมรบั 

 ใบรบัรองควำมปลอดภัยของอำหำร (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) ซึ่งเป็นระบบกำร
จดักำรเพื่อควำมปลอดภยัของอำหำร โดยใช้กำรควบคุมจุดวกิฤติที่ต้องควบคุม (Critical Control Point หรอื CCP) 
ของกำรผลติ ซึ่งผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรสำมำรถน ำไปปฏิบตัิไดโ้ดยตลอดในห่วงโซ่อำหำร ตัง้แต่ผู้ผลิต
เบือ้งตน้ (Primary Producer) จนถงึผูบ้รโิภคขัน้สดุทำ้ย เพื่อสรำ้งควำมปลอดภยัของผลติภณัฑ์ 

 ใบรบัรองกำรปฏิบัติที่ดีในกำรผลิต (Good Manufacturing Practices หรือ GMP) โดยเน้นกระบวนกำรผลิตที่ดี
เพื่อให้ไดส้นิค้ำที่มคีุณภำพ ซึ่งครอบคลุมถงึกระบวนกำรผลติที่ครวักลำง อุปกรณ์กำรผลิต รวมถงึกำรจดัส่งสนิค้ำ
จนถงึมอืผูบ้รโิภค 

 ใบรบัรองระบบกำรตรวจสอบสำรพษิตกค้ำงในผกั ผลไม้สด จำกกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข 
ซึ่งรบัรองว่ำบรษิทัฯ สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบสำรพิษตกค้ำงในผกัสด ผลไม้สด ที่จ ำหน่ำยไดอ้ย่ำงเป็นระบบ 
และสำมำรถทวนสอบยอ้นกลบัได ้

 ใบรบัรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตัิกำรทดสอบด้ำนสำธำรณสุข ตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17025:2017 จำก
ส ำนกัมำตรฐำนหอ้งปฏบิตักิำร กรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสขุ  

 ได้รบักำรรบัรอง “โครงกำรอำหำรปลอดภยั” (Food Safety) ของกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข 
ซึ่งจะเน้นกำรตรวจสอบสำรปนเป้ือนในอำหำร ไดแ้ก่ สำรบอรแ์รกซ์ สำรกนัรำ สำรฟอกขำว สำรฟอร์มำลนิ และยำ
ฆำ่แมลง 

 ได้รบักำรรบัรอง “โครงกำรร้ำนอำหำรวตัถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้ำ Q” (Q Restaurant) ซึ่งเป็นโครงกำรของ
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้
ร้ำนอำหำรเลือกใช้วตัถุดิบจำกสินค้ำ Q ซึ่งเป็นสนิค้ำที่ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนตำมระบบกำรผลิตที่ดี เพื่อให้
ผูบ้รโิภคไดบ้รโิภคสนิคำ้ทีม่คีวำมปลอดภยั 

 ได้รบักำรรบัรอง “โครงกำรปลอดผงชูรส” จำกสถำบันอำหำร กระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งทำงสถำบันอำหำรได้
วำงแผนสุ่มตวัอย่ำงอำหำร เครื่องปรุง และน ้ ำจิ้ม มำท ำกำรตรวจหำสำร MSG (Monosodium Glutamate) และ
อนุพนัธผ์งชูรสในหอ้งปฏบิตักิำร เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำอำหำรทุกจำนในรำ้นเอม็เค ปลอดภยั และไม่ใส่ผงชูรสอยำ่งแทจ้รงิ 
โดยสถำบนัอำหำรไดท้ ำกำรมอบป้ำยรบัรอง “MK ปลอดภยั ไรผ้งชูรส” ใหก้บัรำ้นเอม็เคทุกสำขำมำอยำ่งต่อเน่ือง 

 ได้ร ับกำรรับรอง “โครงกำรกรุงเทพมหำนคร เมืองอำหำรปลอดภัย" (Bangkok Food Safety City) จำกกอง
สุขำภิบำลอำหำร ส ำนักอนำมยั กรุงเทพมหำนคร เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำร้ำนเอ็มเคมีกำรควบคุมด้ำนสุขลักษณะทำง
กำยภำพอำคำรสถำนที ่(Place) ดำ้นคณุภำพอำหำร (Food) ดำ้นบุคลำกรผูส้มัผสัอำหำร (Food Handler) 

 ได้รบักำรรบัรอง “โครงกำรอำหำรสะอำด รสชำติอร่อย" (Clean Food Good Taste) ซึ่งเป็นโครงกำรของส ำนัก
สุขำภิบำลอำหำรและน ้ ำ กรมอนำมยั  กระทรวงสำธำรณสุข เพื่อควบคุมร้ำนอำหำรของเอ็มเค ที่อยู่นอกเขต
กรงุเทพมหำนคร ใหส้ะอำดปลอดภยัและไดม้ำตรฐำน เพื่อรองรบัลูกคำ้ทีเ่ขำ้มำใชบ้รกิำร 
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 ไดร้บักำรรบัรอง “มำตรฐำนบรกิำรอำหำรเพื่อกำรท่องเที่ยว” (Thailand Tourism Standard) จำกกรมกำรท่องเที่ยว 
กระทรวงกำรท่องเทีย่วและกฬีำ เพื่อสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วรว่มกบัภำครฐั ภำยใตธุ้รกจิรำ้นอำหำร ซึง่มสีำขำเอม็เคที่
เขำ้รว่มโครงกำรคอืสำขำในหวัเมอืงใหญ่ๆ ประกอบดว้ยกรงุเทพฯ ชลบุร ีภูเกต็ สงขลำ และเชยีงใหม ่

ในส่วนของกำรใช้น ้ ำมนัทอดซ ้ำ ทำงบรษิทัฯ มีวิธกีำรตรวจสอบโดยดูที่มำตรฐำนสำรที่เรียกว่ำ “สำรโพลำร์” (Polar 
Compounds) ซึ่งก ำหนดว่ำสำรโพลำรจ์ะต้องไม่เกนิค่ำที่สำมำรถใช้ต่อได้ และน ้ำมนัดงักล่ำวจะถูกน ำไปขำยต่อเพื่อน ำไปใช้ใน
กำรผลติเป็นน ้ำมนัไบโอดเีซลเท่ำนัน้  

และด้วยนโยบำยในกำรดูแลสุขภำพของลูกค้ำ ทำงบริษัทฯ ได้ค ำนวณค่ำพลังงำนอำหำร (Calorie-Calculation 
Program) ที่ลูกค้ำได้รบัในมื้อนัน้ๆ เป็นค่ำเฉลี่ยรำยบุคคล โดยผลกำรค ำนวณจะปรำกฏอยู่ที่ท้ำยใบเสรจ็ที่มอบให้แก่ลูกค้ำ 
ลูกคำ้ทีร่กัสขุภำพโดยส่วนใหญ่จะใหค้วำมส ำคญักบัใบแสดงผลน้ี เพรำะสำมำรถช่วยในกำรควบคมุกำรรบัประทำนอำหำรไดเ้ป็น
อยำ่งด ี

เพื่อดูแลควำมปลอดภยัของผู้บรโิภคในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) บรษิทัฯ จงึเพิ่มมำตรกำร
ควำมปลอดภยัด้ำนอำหำรและกำรบรกิำรลูกค้ำอย่ำงเข้มงวดเพื่อป้องกนักำรแพร่กระจำยของไวรสัโคโรนำ บรษิัทฯ ได้น ำ
มำตรกำรเฝ้ำระวงัและมำตรกำรป้องกนัซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบำยจำกกรมควบคุมโรคมำปฏบิตัใิช้กบัทุกสำขำ โดยจดัใหม้กีำรคดั
กรองอุณหภูมแิละกำรวดัไขบ้รเิวณทำงเขำ้รำ้นอำหำรทุกแห่ง จดัหำเจลแอลกอฮอล์ส ำหรบัลูกคำ้ และก ำหนดใหลู้กคำ้ทุกคนสวม
หน้ำกำกอนำมยัในกำรเขำ้ใช้บรกิำรที่รำ้น นอกจำกน้ียงัจดัให้มกีำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม (Social Distancing) ซึ่งรวมถึงกำร
ตดิตัง้ป้ำยบอกระยะห่ำง กำรปรบัเปลี่ยนมำตรฐำนบรรจุภณัฑ์ และกำรปรบัมำตรฐำนกำรบรกิำรเพื่อเว้นระยะห่ำงที่เหมำะสม
ระหวำ่งลูกคำ้และพนกังำน 

การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจในกำรลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุดตลอดทัง้สำยธำรธุรกิจ เพื่อรกัษำและ
ด ำรงไวซ้ึง่ระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้มของชุมชนทีบ่รษิทัฯ ประกอบกจิกำรอยู ่เช่น  

 กำรสรำ้งระบบที่เข้มงวดในกำรก ำจดัขยะติดเชื้อ บรษิทัฯ จะก ำจดัขยะติดเชื้อภำยในห้องปฏบิตัิกำรจุลชีววทิยำใน
โรงงำน ซึง่มกีระบวนกำรฆำ่เชือ้ทีอุ่ณหภูม ิ121 องศำเซลเซยีส 

 ระบบบ ำบดัน ้ ำเสยีก่อนปล่อยลงสู่ล ำคลอง โดยมกีำรตรวจคุณภำพน ้ำทิ้งตำมพระรำชบญัญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 
กระทรวงอุตสำหกรรม  

 กำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำนของกรมอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล รวมทัง้ปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน บรษิทัฯ มกีำรจดัตัง้นโยบำยตรวจวดัเเละลดกำรใช้พลงังำนที่ครวั
กลำงเเละสำขำ 

 ตัง้แต่ปลำยปี 2556 บรษิทัฯ มกีำรน ำหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภทประหยดัพลงังำนและมคีวำมทนทำน 
ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อยมำใช้ในรำ้นอำหำรสำขำใหม่ๆ และมคีวำมพยำยำมที่จะน ำกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวไปสู่
รำ้นอำหำรสำขำทีเ่ปิดบรกิำรก่อนหน้ำใหค้รบทุกแหง่ 

 ในกระบวนกำรขนส่ง ทำงบรษิทัฯ ไดศ้กึษำกำรบรหิำรและตดิตำมพกิดัต ำแหน่งยำนพำหนะ (Fleet Management) 
ทมีงำนขนส่งนัน้มกีำรก ำหนดเสน้ทำงเดนิรถใหม่เพื่อที่จะประหยดัน ้ำมนัเเละบรหิำรพื้นที่ขนส่งของรถให้เต็มที่สุด 
นอกจำกน้ีเเล้วบรษิทัฯ มกีำรก ำหนดควำมเรว็ในกำรขบัขี่เเละติดตัง้เทคโนโลยีเพื่อที่จะสอดส่องให้ยำนพำหนะใช้
ควำมเร็วในกำรขบัขี่ที่ 80-90 กม./ชม. ซึ่งเป็นระดบัควำมเร็วที่ให้ประโยชน์ในเรื่องกำรประหยดัพลงังำน ทัง้น้ี
พนักงำนขบัรถไดถู้กฝึกตำมหลกัสูตรกำรขบัขี่เเบบประหยดัน ้ำมนั เเละรถแต่ละคนัจะมกีำรตดิตัง้ระบบ GPS เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรควบคมุดูแลรวมถงึตรวจสอบเสน้ทำงเดนิรถ 
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 บรษิทัฯ จดัโครงกำรรไีซเคลิขยะที่ส ำนักงำนใหญ่ เพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงำนใช้ทรพัยำกรที่มอียู่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 
เช่น กำรรไีซเคลิวสัดตุ่ำงๆ กำรใชน้ ้ำอยำ่งประหยดั และกำรแยกขยะ เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ ร่วมมอืกบัมูลนิธ ิThai SOS ซึ่งเป็นมูลนิธทิี่น ำอำหำรก่อนที่จะเกดิกำรสูญเสยีบรจิำคใหแ้ก่สถำนสงเครำะห์
และผู้ที่ขำดแคลน เพื่อให้ได้รบัสำรอำหำรที่มีคุณภำพ และในขณะเดียวกนัเป็นกำรช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกทีเ่กดิจำกกำรฝังกลบ 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

สบืเน่ืองจำกค ำมัน่สญัญำที่จะด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนืโดยยดึแนวทำง CSR In-Process บรษิทัฯ มุ่งเน้นในกำรเชื่อมต่อ
ควำมส ำเรจ็ของธรุกจิกบัควำมกำ้วหน้ำของสงัคมใหม้กีำรพฒันำไปพรอ้มกนั 

(1) การจดัซ้ือวตัถดิุบจากโครงการหลวง 

บรษิทัฯ มีนโยบำยกำรใช้สนิค้ำที่ผลิตในประเทศเป็นหลกั นับตัง้แต่ปี 2558 ทำงบรษิทัฯ ได้ท ำสญัญำร่วมกบั
มลูนิธโิครงกำรหลวงเพื่อท ำกำรซือ้ขำยสนิคำ้ เเละในปัจจุบนัปรมิำณผกัส่วนใหญ่ที่รำ้นอำหำรในเครอืของบรษิทัฯ 
ใช้ในกำรประกอบอำหำรนัน้ถูกท ำกำรซื้อเเละคดัสรรผ่ำนโครงกำรหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ บรษิัทฯ ได้ท ำงำน
รว่มกบัมูลนิธโิครงกำรหลวงในโครงกำรพฒันำสงัคมและไดใ้หทุ้นช่วยเหลอืชุมชนเกษตรกรในดำ้นต่ำงๆ เช่น ทุน
ส่งเสรมิสิง่ปลูกสรำ้งพื้นฐำน ทุนพฒันำศูนย์กำรเรยีนรู้ชุมชน ทุนปรบัปรุงโรงเรยีน ทุนติดตัง้เครื่องกรองน ้ำเพื่อ
กำรเข้ำถึงน ้ ำสะอำด และทุนสนับสนุนค่ำยเยำวชนด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงกำรในอนำคตที่มีแนวทำง
สนบัสนุนดำ้นนวตักรรมทำงกำรเกษตร กำรศกึษำ และน ้ำ 

ในช่วงวกิฤตกำรณ์ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ควำมต้องกำรของผู้บรโิภคทำงด้ำนอำหำรลดลงเป็นอย่ำงมำกสบื
เน่ืองมำจำกนโยบำยกำรปิดประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรำยได้และปรมิำณกำรสัง่ซื้อวตัถุดบิจำกผูผ้ลติซึ่งอยู่ทำง
ตน้น ้ำของห่วงโซ่อุปทำนอำหำร ดงันัน้ เพื่อส่งเสรมิควำมมัน่คงในกำรด ำรงชวีติของเกษตรกรคู่คำ้ของบรษิทัฯ จงึ
ไดก้ ำหนดนโยบำยคงกำรซื้อขำยผลติผลในปรมิำณที่เหมำะสม และคงกำรเป็นช่องทำงที่สำมำรถน ำผลติผลเขำ้สู่
ตลำดผู้บรโิภค บรษิทัฯ จงึมสี่วนร่วมช่วยในกำรรกัษำควำมต่อเน่ืองของระบบห่วงโซ่อุปทำนอำหำรและในกำร
สนบัสนุนกำรจำ้งงำนแก่คูค่ำ้ 

 (2)  โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี 

บรษิทัฯ ท ำควำมร่วมมอืกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และวิทยำลยัในสงักดักระทรวงศกึษำธกิำร
 103 แห่งโดย แบ่งเป็นวทิยำลยัภำครฐั 67 แห่ง และวทิยำลยัภำคเอกชน 36 แห่ง เพื่อสรำ้งควำมร่วมมอืระหว่ำง
สถำนศึกษำกบัสถำนประกอบกำรในกำรมอบเงนิทุนกำรศึกษำกำรช่วยเหลอืค่ำเทอมตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ
พรอ้มเบีย้เลี้ยงและสวสัดกิำรต่ำงๆ ในกำรพฒันำวชิำชพี เเละเสน้ทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชพีใหเ้เก่นักศกึษำอำชวีะ 
โดยบรษิทัฯ ท ำกำรฝึกอบรมนักเรยีนนักศึกษำให้มคีวำมพร้อมทัง้ดำ้นวชิำกำรและทกัษะอำชพี ด้วยหลกัสูตรที่
ร่วมมือกบัสถำนศึกษำ พฒันำระบบกำรสอนในสถำนศึกษำควบคู่ไปกบักำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร 
เพื่อให้ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จรงิ มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน โดยมีหลกัสูตรทัง้ในระดบั ปวช. ปวส. และปรญิญำตรี บรษิทัฯ ได้เข้ำร่วมกำรประชำสมัพนัธ์ที่
สถำนศกึษำเพื่อใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัโครงกำร ท ำควำมเขำ้ใจกบัคุณคร ูผูป้กครอง นักเรยีน และนักศกึษำ รวมถงึกำร
ดูแลนักเรียนระหว่ำงที่อยู่กับทำงบริษัทฯ อย่ำงใกล้ชิด และจดัอบรมหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียน
นกัศกึษำเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มก่อนเริม่ฝึกงำนและระหวำ่งกำรฝึกงำน ในปี 2563 มนีักเรยีนเขำ้รว่มโครงกำรและ
จบหลกัสตูรกวำ่ 1,202 คน ในจ ำนวนน้ีมนีกัเรยีนจ ำนวน 93 คนทีไ่ดต้่อยอดกำรท ำงำนกบัทำงบรษิทัฯ 
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บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรยกระดบัควำมร่วมมอืกบัสถำนศกึษำ โดยร่วมกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำรเิริม่
โครงกำรห้องปฏิบตัิกำรวชิำชีพ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นยุทธศำสตร์ชำติ ตัง้แต่ปี 2558 บรษิทัฯ ได้ร่วมมอืกบั
วทิยำลยัอำชีวศึกษำเชียงรำย จดัตัง้ศูนย์กำรเรยีนรู้เอ็มเค (MK Brain Center)  ในปีกำรศึกษำ 2562 ที่ผ่ำนมำ 
บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำหอ้งปฏบิตักิำรวชิำชพี Thailand 4.0 เพิม่เตมิ ไดแ้ก่ วทิยำลยัเทคนิคศรสีะเกษ จดัตัง้
ห้องปฏิบัติกำรด้ำนไฟฟ้ำ และวิทยำลยัอำชีวศึกษำสุรินทร์ จดัตัง้ศูนย์กำรเรียนรู้เอ็ม เค จดัตัง้ห้องปฏิบัติกำร
ทำงด้ำนอำหำร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพื้นที่เพื่อใช้ในกำรเรียนรู้ในสถำนที่เสมือนจริง เพื่อให้เกิด
บรรยำกำศคล้ำยกบักำรท ำงำน และในปีกำรศกึษำ 2563 ทำงบรษิทัฯ ไดบ้รจิำคอุปกรณ์ครุภณัฑ์ให้แก่วทิยำลยั
อำชีวศึกษำเชียงรำย และวิทยำลยัอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี เพื่อสนับสนุกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของนักศึกษำ
สำขำวชิำอำหำรและโภชนำกำรใหม้สีื่อกำรเรยีนกำรสอนทีส่อดคลอ้งกบักำรฝึกอำชพีจรงิในสถำนประกอบกำร 

 (3) โครงการสนับสนุนนักเรียนพิการ 

บรษิทัฯ พยำยำมทีจ่ะสนับสนุนเเละส่งเสรมิใหก้ลุ่มคนพกิำรมอีำชพีเเละมคีวำมมัน่ใจโดยกำรเปิดโอกำสใหแ้ก่เดก็
นักเรยีนโรงเรยีนโสตศึกษำและโรงเรยีนปัญญำนุกูล จ ำนวนกว่ำ 21 แห่งทัว่ประเทศ โดยในจ ำนวนน้ี พนักงำน
พกิำรที่รบัสว่นใหญ่อยูใ่นกลุ่มของควำมพกิำรทำงกำรไดย้นิและควำมพกิำรทำงสตปัิญญำ บรษิทัฯ ไดว้ำงแผนใหม้ี
กำรจดักำรเรียนกำรสอนทกัษะในกำรให้บริกำรตำมหลกัสูตรกำรเรยีนกำรสอนทวภิำคีระดบัมธัยมปลำยของ
สถำบนัฝึกอบรมแก่เดก็นักเรยีน ซึ่งมฝึีกปฏบิตัจิรงิที่สำขำ และมโีอกำสไดท้ ำงำนเพื่อเพิม่ประสบกำรณ์ โดยก่อน
เริ่มท ำงำนทัง้นักเรียนและผู้ปกครองจะได้รบักำรปฐมนิเทศเกี่ยวกับกระบวนกำรท ำงำน และพำชมสถำนที่
ปฏิบัติงำน นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยงัได้มีกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจเยี่ยมตำมสำขำเพื่อที่จะดูเเลกำร
ปรบัตวัเเละควำมเป็นอยู่ของนักเรยีน ซึ่งในปี 2563 น้ี บรษิทัฯ ไดม้เีดก็นกัเรยีนพกิำรและคนพกิำรรว่มท ำงำนเป็น
จ ำนวน 202 คน  
ในปีน้ี บริษัทฯ ได้จดัท ำหลักสูตร e-learning เพื่อให้พนักงำนพิกำรทำงกำรได้ยินมีกำรพฒันำทักษะด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน และน ำเทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำร แอปพลิเคชัน  Thai Telecommunication Relay 
Service (TTRS) มำใช้งำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้พนักงำนพิกำรทำงกำรได้ยิน บรษิทัฯ ออกคู่มือกำรดูแล
พนักงำนพกิำรส ำหรบัผู้บรหิำร รวมถงึด ำเนินกำรพฒันำครูผู้สอนมำตรฐำนที่สำขำ (On-the-job coach) โดยกำร
ฝึกอบรมให้สำมำรถสื่อสำรภำษำมอืเบื้องต้นได้ ทัง้น้ีเพื่อเสริมสร้ำงกำรเรยีนรู้ให้พนักงำนพกิำรและยงัเป็นกำร
สรำ้งควำมสมัพนัธ์และควำมเข้ำใจที่ดรีะหว่ำงเพื่อนร่วมงำน และในช่วงที่ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ระบำดนัน้ 
บรษิทัฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรจำ้งพนักงำนพิกำรอย่ำงต่อเน่ืองตลอดวกิฤตกำรณ์ดงักล่ำว และในปีน้ี บรษิทัฯ 
ไดร้บัรำงวลั “องคก์รสนบัสนุนกำรท ำงำนเพื่อคนพกิำรประจ ำปี 2563” จำกกรมส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติคน
พกิำร 

(4)  น าผลก าไรจากร้านอาหารเพ่ือสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช 

ดว้ยปณิธำนและควำมมุ่งม ัน่ทีจ่ะสง่มอบคุณภำพชวีติที่ดผีำ่นธรุกจิบรกิำรดำ้นอำหำร บรษิทัฯ ไดใ้หค้ ำมัน่สญัญำที่
จะบรจิำคก ำไรสุทธทิัง้หมดหลงัจำกหกัคำ่ใช้จ่ำยของรำ้นอำหำรที่ตัง้อยู ่ณ ตกึปิยมหำรำชกำรุณย์ โรงพยำบำลศริิ
รำช ซึ่งประกอบด้วยรำ้นเอ็มเค ร้ำนยำโยอิ รำ้นฮำกำตะ และรำ้นเลอ เพอทิท เพื่อมอบให้มูลนิธโิรงพยำบำลศิริ
รำชเพื่อเป็นกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยและซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ซึ่งโรงพยำบำลศริริำชนัน้เป็นโรงพยำบำลและ
ศูนยก์ำรเรยีนกำรสอนดำ้นกำรแพทยท์ี่ใหญ่ที่สดุในประเทศ มจี ำนวนเตยีงผูป่้วยมำกกวำ่ 2,000 เตยีง และรองรบั
ผู้ป่วยนอกมำกกว่ำ 3 ล้ำนคนต่อปี และจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ ได้บริจำคเงนิก ำไร
ทัง้หมดจ ำนวน 10 ลำ้นบำทใหแ้ก่มลูนิธโิรงพยำบำลศริริำช 
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การสร้างนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัทำงดำ้นนวตักรรมเเละกำรออกแบบตัง้แต่สมยัที่บรษิทัฯ เริม่ประกอบธรุกจิในอดตี หน่ึงในสำเหตุ
หลกัที่ก่อให้เกิดกำรระเบดิเเละไฟไหม้ในเมอืงไทยนัน้สบืเน่ืองมำจำกกำรใช้เเก๊ส ดว้ยควำมมุ่งมัน่ที่จะดูเเลควำมปลอดภยัของ
ลูกคำ้เเละพนักงำน บรษิทัฯ จงึรเิริม่ในกำรออกเเบบหมอ้ไฟฟ้ำของตนเองเพื่อที่จะน ำมำทดแทนหมอ้แก๊ส เเละมีนโยบำยหำ้มใช้
เเก๊สทัง้ในโซนบรกิำรเเละโซนครวัส ำหรบัรำ้นอำหำรในเครอืทัง้หมด สญัลกัษณ์หม้อแดงของรำ้นเอม็เคจงึเป็นเครื่องหมำยของ
คุณภำพและควำมใส่ใจที่ทำงบรษิทัฯ มีต่อลูกค้ำเเละพนักงำนมำโดยตลอด ทัง้น้ี บรษิทัฯ ยงัมกีำรปรบัปรุงรูปแบบของหม้อ
ไฟฟ้ำอยำ่งต่อเน่ืองจนมำเป็นเตำเเมเ่หลก็ไฟฟ้ำ (Induction) ซึง่ปลอดภยัจำกกำรถูกไฟดูด 100% 

อกีหน่ึงนวตักรรมที่ร้ำนเอ็มเคเป็นผู้คดิค้นและที่เป็นที่รู้จกัอย่ำงแพร่หลำยคอื คอนโดใส่อำหำร เน่ืองจำกบรษิทัฯ  พบ
ปัญหำพื้นที่ที่ค่อนขำ้งจ ำกดับนโต๊ะอำหำร และดว้ยเเรงบนัดำลใจจำกกำรออกแบบของคอนโดมิเนียม คอนโดใส่อำหำรจงึถูก
ออกเเบบมำใหส้ำมำรถวำงซอ้นกนัไดห้ลำยชัน้โดยทีย่งัสำมำรถคงมำตรฐำนควำมสะอำดไว้ 

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้มีกำรใช้นวัตกรรม PDA ในกำรสัง่อำหำรเพื่อควำมรวดเร็วในกำรบริกำรลูกค้ำ และเพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรท ำงำนของพนักงำน ลดควำมผดิพลำด เเละลดเวลำที่ลูกคำ้รออำหำร อกีทัง้ทำงบรษิทัฯ ไดม้กีำรรว่มมอืกบั
มหำวทิยำลยักรุงเทพฯ โดยกำรใหทุ้นเพื่อคน้ควำ้และวจิยัเพื่อประดษิฐ์หุ่นยนต์เสริฟ์อำหำร โครงกำรน้ีนอกจำกจะเป็นกำรเพิม่
ประสบกำรณ์ทีพ่เิศษใหเ้เก่รำ้นเอม็เคโดยมหีุน่ยนตม์ำเสริฟ์เเลว้ ยงัเปิดโอกำสใหน้กัศกึษำฝึกทกัษะทำงเทคนิค เเกไ้ขปัญหำจำก
สถำนกำรณ์จรงิ เเละไดล้งมอืปฏบิตัจินเหน็ผลงำนวจิยัของตนเองออกมำเป็นรปูธรรมเเละน ำมำใช้เพื่อเกดิประโยชน์ไดจ้รงิ 

บรษิทัฯ ยงัคงท ำกำรพฒันำนวตักรรมอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคล้องกบัยุคดจิทิลั มกีำรคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ ที่จะ
สำมำรถพฒันำกำรบรกิำรใหด้ยีิ่งขึน้ โดยในปี 2556 บรษิทัฯ ไดม้กีำรตดิตัง้อุปกรณ์ Tablet บนโต๊ะอำหำรเพื่อให้ลูกคำ้สำมำรถ
สัง่อำหำรไดเ้อง (Self-Ordering System) และในปัจจบุนับรษิทัฯ ไดต้ดิตัง้ระบบดงักล่ำวไปแลว้มำกกวำ่ 130 สำขำ 

ในปี 2562 ทำงบรษิทัฯ ได้น ำ Mobile Application เข้ำมำใช้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกคำ้บตัรสมำชิก โดยลูกค้ำ
สำมำรถดำวน์โหลด Application มำใช้บนมอืถอื สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลต่ำงๆ เช่น ประวตักิำรใช้งำน กำรสะสมแตม้ และแลก
รบัส่วนลดต่ำงๆ ผ่ำนมอืถือ รวมถึงสำมำรถคน้หำรำ้นเอ็มเคที่อยู่ใกล้ที่สุด ส ำรองที่นัง่ ตลอดจนสัง่อำหำรล่วงหน้ำ นอกจำกน้ี
บรษิทัฯ ไดร้ว่มกบัทำง LINE Business Connect ซึ่งไดผู้กบตัรสมำชกิของลูกคำ้บน LINE MK Official Account ซึ่งท ำใหลู้กคำ้
สำมำรถใช้บริกำรบน LINE Application ได้เหมือนกับบน Mobile Application ทุกประกำร ควำมสะดวกในกำรใช้งำนผ่ำน 
Mobile Application น้ีจงึช่วยตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลูกคำ้ยคุดจิทิลั 

กำรเปิดตวับรษิทัฯ ใหมใ่นเครอืทีช่ื่อวำ่ เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์เป็นบรษิทัที่ดแูลดำ้นกำรขนสง่ (Logistics) รวมถงึอำหำร
สด อำหำรแหง้ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ทัง้หมดใหก้บัทุกสำขำทัว่ประเทศ ซึ่งภำยในโรงงำนยงัมนีวตักรรมทำงดำ้นเครื่องจกัรทีน่ ำเขำ้
มำใช้ในโรงงำน เพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำน และลดต้นทุนกำรด ำเนินกำร หน่ึงในนัน้กค็อืกำรใช้ Auto Rack Robot in 
Cold Storage: 9 Crane ท ำหน้ำที่ยกและขนยำ้ยอำหำรทีแ่ช่ในหอ้งเยน็โดยอตัโนมตั ิซึง่จะช่วยลดก ำลงัคนที่ต้องท ำงำนในหอ้งที่
เกบ็อุณหภูมทิีต่ดิลบ ซึง่จะสง่ผลเสยีต่อพนกังำนทีท่ ำงำนในหอ้งดงักล่ำวน้ีเป็นระยะเวลำนำน 

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีำรพฒันำดำ้นเทคโนโลยนีวตักรรมอยำ่งต่อเน่ืองในปีน้ี มกีำรคดิคน้นวตักรรมต่ำงๆ ทีช่่วยเพิม่
ประสิทธิภำพในกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต  อำทิเช่น กำรคิดประยุกต์และปรบัปรุงใช้รถเข็นตลำดไฟฟ้ำ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิำพและลดเวลำในกำรขนย้ำยวตัถุดิบได้กว่ำ 35% รวมถึงกำรปรบัด้ำนกำยศำสตร์ของพนักงำนให้ดีขึ้น เน่ืองจำก
สำมำรถช่วยลดปัญหำกำรออกแรงยกของหนักให้กบัพนักงำนและลดระดบัควำมรุนแรงในด้ำนควำมปลอดภยัเป็นระดบัควำม
เสีย่งที่ต ่ำมำก รวมทัง้กำรใช้เทคโนโลยทีี่เรยีกว่ำ DAS (Digital Assorting System) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรควบคุมจ ำนวน
สนิคำ้ที่จะต้องถูกกระจำยไปสู่สำขำให้เกดิควำมแม่นย ำถูกต้อง โดยเครื่องดงักล่ำวจะถูกเชื่อมกบัระบบกำรกระจำยสนิค้ำ เมื่ อ
พนักงำนจดัสินค้ำเพื่อส่งไปยงัสำขำนัน้ จะมีปุ่ มสญัญำณไฟตวัเลขที่ระบุจ ำนวนสินค้ำที่ต้องจดั ซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้
พนกังำนสำมำรถจดัไดค้รบถูกตอ้งตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด 

จำกจ ำนวนประชำกรสูงอำยุที่เพิ่มขึ้นและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจด้ำนสุขภำพ บรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) จงึวำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรทำงด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มสุขภำพ บรษิทัฯ ได้จดัตัง้ศูนย์
นวตักรรมมำรค์ วนั ซึ่งปฏิบตัิกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยชีีวภำพที่มุ่งเน้นด้ำนกำรศึกษำและประยุกต์ใช้คุณประโยชน์จำก
วตัถุดบิท้องถิ่น ศูนย์นวตักรรมมำร์ค วนั ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดร่วมกบัสถำบนัวจิยัที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ในกำรค้นคว้ำวตัถุดบิเสรมิ



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 42 
 

 

สขุภำพและอำหำรที่สำมำรถป้องกนัหรอืชะลอโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั โดยในปี 2563 ศูนยน์วตักรรมมำรค์ วนั ไดเ้ปิดตวัผลติภณัฑ์
นมปรุงแต่งยูเอชที รสมกิซ์เบอรร์ี่ ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์เสรมิอำหำรในชื่อ “เมมเบอร์รี”่ ผลิตภณัฑ์นมเมมเบอร์รี่นัน้ท ำมำจำกผล 
เบอรร์ีท่ี่ปลูกในเขตท้องถิน่ของประเทศไทยและนมสดจำกเกษตรกรรำยย่อย ซึง่มสีว่นช่วยในกำรยกระดบัขดีควำมสำมำรถดำ้น
กำรผลติของเกษตรกรไทย 

10.2. กิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR-After-Process) 

ดว้ยวสิยัทศัน์ของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ทีต่ระหนักถงึควำมส ำคญัต่อกำรคนืสิง่ดีๆ  ใหแ้ก่สงัคม
เพื่อควำมยัง่ยนื ในทุกปีบรษิทัฯ จงึร่วมแบ่งปันผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในกำรบรจิำคเงนิและใหค้วำมช่วยเหลอืแก่องคก์รกำร
กุศลต่ำงๆ ในปี 2563 เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ส่งผลกระทบทัง้ในทำงตรงต่อระบบสำธำรณสุข
ของประเทศและในทำงอ้อมต่อกำรวำ่งงำน ซึง่มผีลต่อกำรด ำรงชวีติของประชำชนทัว่ไป บรษิทัฯ รว่มกบัมลูนิธป้ิำทองค ำ มุง่เน้น
ช่วยเหลอืกำรบรรเทำทุกข์ใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจำกไวรสัโคโรนำ (COVID-19) รวมถงึกำรสรำ้งโอกำสส ำหรบัผู้ที่ขำดแคลน 
โดยในปี 2563 ไดม้กีำรบรจิำคเงนิช่วยเหลอืกว่ำ 80 ลำ้นบำท เพื่อสนบัสนุนโครงกำรทีส่อดคลอ้งกบัภำรกจิ 4 หลกัประกำร ดงัน้ี  

ภารกิจท่ี 1: การส่งเสริมการดแูลสขุภาพและโภชนาการ 

สง่เสรมิสุขภำพใหก้บัชุมชนที่ดอ้ยโอกำสและขำดแคลนดำ้นโภชนำกำร โดยกำรใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบัโภชนำกำรและผสำน
รปูแบบกำรใชช้วีติประจ ำวนั ซึ่งเป็นกำรช่วยเหลอืใหค้นในชุมชนไดร้บัควำมสมดุลทำงโภชนำกำรที่มคีณุภำพและเป็นประโยชน์ 
เป็นกำรเสรมิสรำ้งและพฒันำใหชุ้มชนมสีขุภำพด ีโดยบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมช่วยเหลอืองคก์รต่ำงๆ ดงัน้ี 

 สนบัสนุนอำหำรสดและวตัถุดบิเพื่อน ำไปประกอบอำหำรแก่ 37 ชุมชน รวมกวำ่ 11,000 ครวัเรอืน 
 สนบัสนุนอำหำรสดและวตัถุดบิเพื่อน ำไปประกอบอำหำรแก่สถำนสงเครำะหจ์ ำนวน 22 แหง่  
 โครงกำรครวัชุมชนใน 9 จงัหวดั รว่มกบัสถำบนัพฒันำองคก์รชุมชน (CODI) 
 โครงกำรมือ้อำหำรในโรงเรยีน มลูนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ. เพื่อเดก็และเยำวชน ในพระรำชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ี(CCF) 
 โครงกำรมือ้อำหำรในโรงเรยีน มลูนิธศิุภนิมติรแหง่ประเทศไทย (World Vision) 
 โครงกำรกูค้นือำหำร มลูนิธสิโกลำรส ์ออฟ ซสัทแีนนซ ์(Thai SOS) 

ภารกิจท่ี 2: การส่งเสริมและพฒันาชุมชนด้านสาธารณสขุ  

มุ่งมัน่ที่จะร่วมมือและสนับสนุนองค์กรที่ท ำงำนเพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพของประชำชนและชุมชนที่ขำดแคลน เช่น 
โรงพยำบำลรฐับำลระดบัมหำวทิยำลยั โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต ำบล และสถำบนัวจิยัต่ำงๆ เพื่อช่วยเตมิ
เตม็ส่วนที่องคก์รนัน้ยงัขำดแคลน ในช่วงวกิฤตกำรณ์แพร่ระบำดไวรสัโคโรนำ (COVID-19) บรษิทัฯ สนับสนุนเงนิทุน อุปกรณ์
ทำงกำรแพทยแ์ละกำรรกัษำพยำบำลใหพ้รอ้มส ำหรบัทีจ่ะดแูลสขุภำพของคนไทย ดงัน้ี 

 สนบัสนุนทุนวจิยัแก่ศูนยเ์ชีย่วชำญเฉพำะทำงดำ้นไวรสัวทิยำคลนิิก โรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย  
 สนบัสนุนอุปกรณ์เครื่องเพิม่ปรมิำณสำรพนัธุกรรมตรวจเชือ้ไวรสัโคโรนำ โรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 
 สนับสนุนทุนวิจ ัยพัฒนำอุปกรณ์ในกำรตรวจเชื้อและพัฒนำชุดตรวจคัดกรองโค โรนำแบบรวดเร็วของคณะ

แพทยศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 สนับสนุนอำหำรกล่องจ ำนวน 7,400 กล่องต่อวนั เป็นระยะเวลำ 2 เดอืน แก่โรงพยำบำลและหน่วยงำนสำธำรณสุข 

35 แหง่ ใน 22 จงัหวดัทัว่ประเทศ  
 บรจิำคหน้ำกำกอนำมยัและชุดป้องกนัเชือ้โรคใหแ้ก่โรงพยำบำลศริริำชและโรงพยำบำลรำมำธบิด ี
 สมทบทุนโครงกำรสรำ้งหอผูป่้วยวกิฤตชนิดควำมดนัลบและเครื่องมอือุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์โรงพยำบำลรำมำธบิด ี
 สมทบทุนโครงกำรสรำ้งหอผูป่้วยชนิดควำมดนัลบ โรงพยำบำลพทุธชนิรำช พษิณุโลก 
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 สมทบทุนโครงกำรปรบัปรงุอำคำรผูป่้วยสจุณิโณ โรงพยำบำลมหำรำชนครเชยีงใหม่ 
 สมทบทุนโครงกำรสรำ้งอำคำรผูป่้วยเยน็ศริะ 3 โรงพยำบำลสงขลำนครนิทร ์ 
 สนบัสนุนงบประมำณเพื่อช่วยเหลอืมลูนิธติบัแหง่ประเทศไทย 
 สมทบทุนโครงกำรจติอำสำ CPR เทดิพระเกยีรต ิร.10 มลูนิธริำมำธบิด ี
 สนบัสนุนงบประมำณเพื่อช่วยเหลอืมลูนิธริำชวทิยำลยัเฉลมิพระเกยีรต ิสมำคมวทิยำลยัศลัยแพทย์ 
 สนบัสนุนงบประมำณเพื่อช่วยเหลอืโครงกำรผ่ำตดัขอ้เขำ่เทยีม มลูนิธยิวุพฒัน์ 
 สนบัสนุนโครงกำรวิง่กำรกุศลเพื่อสมทบทุนสรำ้งโรงพยำบำลพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำร  
 สนบัสนุนโครงกำรวิง่กำรกุศลมลูนิธกิ้ำวคนละกำ้ว 
 สนบัสนุนโครงกำรวิง่กำรกุศลบำงบ่อมนิิมำรำธอน ครัง้ที ่2 
 สนบัสนุนโครงกำรวิง่กำรกุศลชมรมสขุภำพดสีำธำรณสขุจงัหวดัสมทุรำปรำกำร 
 สนบัสนุนโครงกำรวิง่กำรกุศลกำ้วน้ีต่อชวีติ ปีที ่4   
 สนบัสนุนโครงกำรวิง่กำรกุศล Coffee Run ปีที ่3 
 สนบัสนุนโครงกำรวิง่กำรกุศล Fanatic Run  
 
ภารกิจท่ี 3: การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพเยาวชน 

สร้ำงเยำวชนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ พร้อมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงำม รวมทัง้ส่งเสรมิให้เยำวชนได้ค้นพบ
ศกัยภำพและควำมสำมำรถพเิศษของตนเอง บรษิทัฯ จงึสนับสนุนโครงกำรที่ช่วยส่งเสรมิ และพฒันำเยำวชนใหเ้ป็นคนด ีคนเก่ง 
มคีวำมคดิรเิริม่ มคีวำมเป็นผูน้ ำ จะท ำใหน้ ำไปสูก่ำรเป็นสงัคมทีด่ใีนอนำคต โดยองคก์รทีบ่รษิทัฯ สนบัสนุน ไดแ้ก่ 

 โรงเรยีนบำ้นหว้ยยำง จงัหวดัอุตรดติถ ์
 มลูนิธกิองทุนกำรกุศลสมเดจ็พระศรนีครนิทรำบรมรำชชนนี 
 โครงกำรคำ่ยอำสำคณะรฐัศำสตรฯ์ เพื่อเยำวชนและชุมชน มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
 โครงกำรคำ่ยอำสำคณะพำณิชยศ์ำสตรแ์ละกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 โครงกำรคำ่ยอำสำพฒันำคณะวทิยำศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 โครงกำรละครเวทกีำรกุศลคณะเศรษฐศำตร ์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

ภารกิจท่ี 4:  โครงการพิเศษ 

ในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหำเรื่องภยัธรรมชำตใินทุกฤดูกำล เช่น น ้ำท่วม ไฟป่ำ และภยัแลง้ บรษิทัฯ จงึมอบทุน
สนับสนุนเพื่อบรรเทำควำมเดอืดร้อนอนัเกิดจำกภยัพิบตัิทำงธรรมชำติเพื่อน ำไปช่วยเหลือชุมชนที่ เดอืดร้อน  อีกทัง้ยงัมทีุน
สนับสนุนโครงกำรพเิศษเกีย่วกบักำรป้องกนัภยัพบิตั ิกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรเกษตร กำรรกัษำสิง่แวดล้อม และอื่นๆ โดย
โครงกำรทีบ่รษิทัฯ สนบัสนุน ไดแ้ก่ 

 บรจิำคอำหำรกล่องเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั จงัหวดัสระแกว้ 
 บรจิำคน ้ำดื่มสะอำดเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั จงัหวดันครศรธีรรมรำช 
 โครงกำร “หน่ึงคนว่ำย หลำยคนช่วย” เพื่อระดมทุนช่วยเหลอืจดัซือ้อุปกรณ์ทำงกำรแพทยใ์หก้บัศูนยร์กัษำพนัธุส์ตัว์

หำยำก จงัหวดัภูเกต็และจงัหวดัตรำด 
 สนบัสนุนสื่อกำรเรยีนรู ้มลูนิธชิ่วยคนตำบอดแหง่ประเทศไทยในพระบรมรำชนูิปถมัภ์ 
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11 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ และผู้บรหิำรได้ให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในเป็นอย่ำงมำก โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำนและประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในใหม้ปีระสทิธภิำพเพยีงพอและเหมำะสมกบักำร
ด ำเนินธุรกิจ โดยมฝ่ีำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ติดตำมและสอบทำนระบบกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ  ของบรษิทัฯ 
ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนุมตั ิและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มกีำรใชท้รพัยำกร
อย่ำงคุ้มค่ำและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนดูแลรกัษำทรพัย์สิน ลดควำมผดิพลำดและป้องกนัควำมเสยีหำยที่อำจจะ
เกดิขึน้จำกกำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ รวมถงึมกีำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำน กำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มคีวำมถูกตอ้ง เชื่อถอื
ได้ และทนัเวลำ รวมทัง้ให้มกีำรปฏิบตัิตำมนโยบำย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของกฎหมำย  เพื่อสำมำรถด ำเนินธุรกิจให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้และป้องกนัไมใ่หเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทัฯ   

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกีำรประเมนิควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นประจ ำทุกปี ตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(กลต.) 
และเป็นไปตำมกรอบกำรควบคมุภำยในของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้ 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี   

1. สภาพแวดล้อมและการควบคมุ 
บริษทัฯ ได้ก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทัฯ อย่ำงรอบคอบและชดัเจน โดยจดัโครงสร้ำง
องค์กรและสำยงำนกำรบังคบับัญชำอย่ำงเหมำะสม ยึดมัน่กำรปฏิบัติงำนในควำมซื่อตรงและรกัษำจรรยำบรรณ
จริยธรรมกำรด ำเนินงำน ประเมินประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนโดยใช้ดัชนีชี้ว ัดผลส ำเร็จ (Key 
Performance Indicators: KPI) ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กร ก ำหนดให้มีคู่มือกำรใช้อ ำนำจและคู่มือกำร
ปฏบิตังิำนของทุกระบบอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำน นอกจำกน้ี ยงัเน้นให้ผูบ้รหิำร
และพนกังำนทุกคนของบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเตบิโตไดอ้ยำ่ง
ยัง่ยนืในอนำคต 

2. การประเมินความเส่ียง 
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรบรหิำรควำมเสีย่งที่อำจเกดิขึน้กบัธุรกจิทีอ่ำจท ำใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มมีตจิดัตัง้คณะจดักำรบรหิำรควำมเสีย่ง ซึ่งเป็นผู้บรหิำรระดบัสูงของแต่ละ
หน่วยงำนมหีน้ำที่รบัผดิชอบดูแลและติดตำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยงของบรษิทัฯ โดย
ผ่ำนกำรประชุมคณะจดักำรบรหิำรควำมเสี่ยง เพื่อรวบรวมควำมเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้และรำยงำนผลกำรประเมนิควำม
เสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เพื่อพิจำรณำรบัทรำบ ทัง้น้ีรำยละเอียดด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปรำกฏในหวัข้อ 
“ปัจจยัควำมเสีย่ง” 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน 
บรษิทัฯ มมีำตรกำรควบคุมที่เหมำะสมและเพยีงพอ มกีำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏบิตัิที่มกีำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่และกำรอนุมตัิที่ชดัเจน มกีำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรปฏบิตัิงำน มกีำรจดัท ำคู่มอืกำรปฏบิตังิำนทุกขัน้ตอน มี
กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่มใิช่ทำงกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที่ก ำหนด มกีำร
บนัทกึบญัชคีรบถ้วนถูกต้องและสม ่ำเสมอ มกีำรจดัเกบ็เอกสำรทำงบญัชทีัง้ที่เป็นเอกสำรและขอ้มูลสำรสนเทศไวอ้ย่ำง
เป็นระบบ และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด มหีน่วยงำนที่ตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบ ไดแ้ก่ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และ
ฝ่ำยควบคุมคุณภำพ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้น รวมถึงกำรน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำร
ปฏิบตัิงำนเพื่อช่วยใหก้ำรปฏบิตังิำนมคีวำมรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพมำกขึน้  รวมถึงกำรพฒันำบุคลำกรของบรษิทัฯ 
เพื่อให้พนักงำนมีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ นอกจำกน้ี ในกรณีที่บรษิทัฯ มีกำรท ำ
ธุรกรรมกบับุคคลที่มีควำมขดัแย้งหรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั ฝ่ำยบรหิำรจะน ำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อพจิำรณำควำมสมเหตุสมผลและเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป  
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 
บรษิทัฯ ได้ให้ควำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูลจำกภำยในและภำยนอกบรษิทัฯ อีกทัง้ยงัส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้มีกำรพฒันำระบบอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้ข้อมูลต่ำงๆ มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบนั โดยได้น ำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิำพมำใช้ มกีำรจดัเกบ็ขอ้มูลหรอืเอกสำรที่ส ำคญัอยำ่งเป็นระบบ บรษิทัฯ 
ไดม้กีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนและกำรน ำขอ้มูลที่ส ำคญัไปใชใ้นกำรบรหิำร
จดักำรมคีวำมครบถ้วนถูกต้องและควำมปลอดภยัของข้อมูลตำม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นอกจำกน้ี
บรษิทัฯ ยงัมหีน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธซ์ึ่งเป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกบันักลงทุนต่ำงๆ เพื่อใหข้้อมูลกำร
ด ำเนินงำนและกำรลงทุนของบรษิทัฯ ดว้ยช่องทำงกำรตดิต่อรวดเรว็และเขำ้ถงึไดง้่ำย เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ E-mail, 
Call Center เป็นตน้ และที่ส ำคญับรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ชี่องทำงกำรสื่อสำรใหบุ้คคลภำยนอกสำมำรถแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบักำร
รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบำะแสกำรทุจรติผำ่นช่องทำงที่บรษิทัฯ ก ำหนด 

5. ระบบการติดตาม 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ติดตำมและประเมนิผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผูส้อบทำน
และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนุมตัโิดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยน ำเสนอ
รำยงำนและประเดน็ต่ำงๆ อย่ำงเป็นอิสระ ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยบรหิำรที่เข้ำร่วมประชุมเป็นประจ ำทุก 
ไตรมำส หำกมกีำรตรวจพบขอ้บกพร่องที่เป็นสำระส ำคญัจะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในระยะเวลำอนัควร 
รวมถึงกำรรำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรุงข้อพกพร่องดงักล่ำวด้วย นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เชิญ
ผู้สอบบญัชีเข้ำร่วมประชุม เพื่อพิจำรณำและรบัทรำบผลกำรสอบทำนงบกำรเงนิและประเดน็ต่ำงๆ เกี่ยวกบัระบบกำร
ควบคมุภำยใน ซึง่ไมพ่บประเดน็ทีเ่ป็นขอ้บกพรอ่งที่เป็นสำระส ำคญั 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน โดยม ี
ดร.อรรณพ ตนัละมยั เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำงวไิล ฉัททนัต์รศัม ีและดร.ขตัิยำ ไกรกำญจน์ เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ และมีนำยพสักร ลิลำ ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยกรรมกำรทุกท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระ มี
คุณสมบตัิตรงตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ก ำหนด  และปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดย
ใหค้วำมส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ี   

โดยในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกีำรประชุมร่วมกนั 6 ครัง้ โดยไดป้ระชุมร่วมกบัผู้บรหิำร ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน และผูส้อบบญัช ี นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีำยบรหิำรของบรษิทัฯ 
เขำ้รว่มประชุมดว้ยเพื่อซกัถำมถงึควำมเป็นอสิระในกำรท ำงำน ตลอดจนใหแ้สดงควำมคดิเหน็เรื่องระบบกำรควบคุมภำยในของ
บรษิทัฯ  ทัง้น้ี ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปีทีผ่่ำนมำสรปุสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงนิ
รำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี 2563 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ก่อนพจิำรณำน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อ
อนุมตัิต่อไป โดยที่ประชุมได้พิจำรณำถึงควำมถูกต้องของงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  รวมถึงรำยกำร
ระหว่ำงกนั รำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ร่วมกบัฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และไดเ้ชญิผูส้อบบญัชี
เขำ้ร่วมประชุมทุกครัง้ที่มกีำรพจิำรณำงบกำรเงนิ โดยไดส้อบถำมและรบัฟังค ำชี้แจงจำกผูบ้รหิำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิและ
ผูส้อบบญัชใีนเรื่องควำมถูกต้องครบถว้นของงบกำรเงนิของบรษิทัฯ และงบกำรเงนิรวม และควำมเพยีงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูล
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ รวมทัง้ได้น ำข้อสงัเกตและขอ้ เสนอแนะของผูส้อบบญัชมีำปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้
กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบัญชีว่ำรำยงำนกำรเงิน
ดงักล่ำวมคีวำมถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญั เชื่อถอืไดต้ำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

2. สอบทานการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคุม
ภำยในจำกกำรรำยงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในรว่มกบัผูบ้รหิำรทุกไตรมำส โดยพจิำรณำในเรื่องกำรด ำเนินงำนและกำรก ำกบั
ดูแลให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในที่ดี มปีระสทิธภิำพเพยีงพอต่อกำรใช้ทรพัยำกร กำรดูแลทรพัย์สนิ กำรป้องกันหรอืลดควำม
ผดิพลำด ควำมเสยีหำย กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของบรษิทัฯ ซึ่งพบว่ำบรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคมุภำยในที่
เหมำะสมและเพยีงพอต่อกำรด ำเนินกจิกำร อกีทัง้ยงัไดต้ดิตำมผลกำรสอบทำนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  ในดำ้นกำรควบคุม
ภำยในและระบบสำรสนเทศของบรษิทัฯ ซึ่งได้ให้ควำมเหน็ว่ำไม่พบประเดน็ปัญหำหรอืขอ้บกพร่องที่เป็นสำระส ำคญัและมัน่ใจ
ไดว้ำ่กำรปฏบิตังิำนของสำขำและทุกหน่วยงำนของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยมฝ่ีำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ใน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมอย่ำงเป็นอิสระและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแผนงำนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปีทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 

3. สอบทานการปฏิบติังานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้่วมประชุมกบัฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน ผูส้อบบญัช ีและฝ่ำยบรหิำรที่เกี่ยวขอ้ง พบว่ำหน่วยงำนทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบไดป้ฏบิตัถิูกต้องตำมที่กฎหมำย
และขอ้บงัคบัก ำหนดไว ้และได้พจิำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย มำตรฐำนกำรบญัชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ 
ในแต่ละไตรมำสจำกผูส้อบบญัชภีำยนอกเพื่อน ำมำปฏิบตัใิช้ในกิจกำรของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงถูกต้องและสอดคล้องกบักฎหมำย
และขอ้บงัคบัทีเ่ปลีย่นแปลงไป   

4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว  คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่กำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนั
ของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นธุรกรรมกำรค้ำปกติ มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทัฯ มคีวำม
โปรง่ใสและมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งถูกตอ้งและครบถ้วนตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

5. สนับสนุนให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมส ำคญัของนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กจิกำร โดยสนับสนุนให้ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำว เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทัฯ เป็นไป
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ มคีุณธรรม มคีวำมโปรง่ใส รวมถงึกำรสอบทำนกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
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หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งพบว่ำ บรษิทัฯ ไดป้ฏิบตัติำมกฎหมำย
และข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องเหมำะสม นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกบัมำตรกำรต่อต้ำนคอรปัชันในโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจรติ  เพื่อเสนอต่อสมำคม
สง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย โดยบรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองต่ออำยุเป็นสมำชกิแนวร่วมต่อต้ำนคอรร์ปัชนัของภำคเอกชน
ไทยไปอกี 3 ปี (ถงึ 30 กนัยำยน 2566) 

6. พิจารณาและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำนในปีที่ผ่ำนมำของ
ผูส้อบบญัช ีโดยค ำนึงถงึควำมน่ำเชื่อถอื ควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำร และกำรใหค้ ำปรกึษำในมำตรฐำนกำรบญัช ีกำร
สอบบญัช ีและรบัรองงบกำรเงนิไดท้นัเวลำ และใหค้วำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อเสนอขออนุมตัิ ต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 
ในกำรแต่งตัง้บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ ำปี 2564   

สรปุภำพรวมในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมที่ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และได้
รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อรบัทรำบเป็นประจ ำ โดยคณะกรรมกำรมี
ควำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มกีำรรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องสอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป และมี
ควำมมัน่ใจในกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มปีระสบกำรณ์และกำรตรวจสอบที่ครอบคลุมดำ้นต่ำงๆ มรีะบบ
กำรควบคุมภำยในที่ด ีมกีำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดและระเบียบข้อบงัคบัต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง มกีำรเปิดเผยรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกนัอย่ำงถูกต้อง มกีำรปฏบิตังิำนตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ดอีย่ำงเพยีงพอ โปรง่ใส และเชื่อถอืได ้และไดร้บั
ควำมร่วมมอืจำกฝ่ำยบรหิำร พนักงำน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงด ีจงึท ำใหก้ำรปฏิบตัิงำนและกำรด ำเนินงำนภำยใต้
ระบบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โปร่งใส เชื่อถอืได ้และเพิม่ควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
นกัลงทุน และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย    
 
 
             
                   ดร.อรรณพ ตนัละมยั 
            ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายละเอียดหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีหน้ำที่ในกำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในได้
พจิำรณำแต่งตัง้ให ้นำยพสักร ลลิำ ซึ่งเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์และมคีุณสมบตัเิหมำะสมท ำหน้ำที่เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
ของบรษิทัฯ  โดยมอบหมำยใหห้วัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ มหีน้ำทีด่ ำเนินกำรดงัน้ี 

1. รำยงำนประเดน็ที่ส ำคญัเกี่ยวกบักระบวนกำรควบคุมในกจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ที่ตรวจพบ  รวมถึงงำนที่ไดร้บั
มอบหมำยจำกฝ่ำยบรหิำรที่ได้อนุมตัิให้ด ำเนินกำรตรวจสอบทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  รวมทัง้แนวทำงในกำร
ปรบัปรงุกระบวนกำรในกจิกรรมนัน้ๆ 

2. ใหค้ ำแนะน ำแก่ผูบ้รหิำรเพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมกฎระเบยีบของบรษิทัฯ  
3. เสนอข้อมูลเกี่ยวกบัควำมคบืหน้ำและแผนกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และควำมพอเพยีงของ

ทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นในกำรปฏบิตังิำน 
4. ประสำนงำนและก ำกบัดแูลกำรตดิตำมและกำรควบคมุอื่น เช่น กำรควบคุมภำยใน กำรปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ หลกั

จรรยำบรรณ ควำมปลอดภยั สภำพแวดลอ้ม และกำรสอบบญัช ีเป็นตน้ 
5. ปฏบิตังิำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบภำยในตำมทีไ่ดร้บักำรมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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12 รายการระหว่างกนั 

12.1 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยและบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้โดยรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวไมก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี 

บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 บรษิทั โกลบอล แอสเซท 
ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
(GAD) 
 

กรรมกำรและผู้บรหิำรและผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 3 รำย ได้แก่ 
นำงยุพนิ ธรีะโกเมน นำยฤทธิ ์ธรีะ
โกเมน และนำยสมชำย หำญจติต์
เกษม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GAD 
ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 82.9 
(รวมกำรถือหุ้นของนำยฤทธิแ์ละ
นำงยุพิน และนำงยุพินในฐำนะ
ผูจ้ดักำรมรดกของนำงทองค ำ เมฆ
โต และนำยสมนึก หำญจติตเ์กษม) 
และรอ้ยละ 17.1 ตำมล ำดบั  
มกีรรมกำรรว่มกนั คอื นำยฤทธิ ์ ธี
ระโกเมน และนำยสมชำย หำญ
จติตเ์กษม 

คำ่จดัท ำบญัช ี
 

0.02 
 

0.02 
 

0.02  ใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ GAD 
 บรษิทัฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร

ใหบ้รกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่ใหบ้รกิำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรให้บริกำรจดัท ำบัญชีแก่ GAD นัน้เรียกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำย
พนักงำนที่ให้บรกิำรโดยไม่ท ำให้บรษิทัฯ เสยีประโยชน์ ดงันัน้ 
รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตำม
ควำมจ ำเป็น 

 

คำ่เช่ำทีด่นิ 
 

38.77 36.09 28.22  เพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนักงำน และโรงงำนครวักลำง (CK5) โดยมี
กำรจ่ำยคำ่เช่ำเป็นรำยเดอืน 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำที่ดนิเป็นกำรด ำเนินธุรกรรมตำมปกติ โดยอตัรำค่ำ
เช่ำเทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำตลำดของทรพัยส์นิในบรเิวณใกลเ้คยีง
กนั ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

2 บรษิทั เอม็ เค เวลิด์
ไวด ์จ ำกดั (MKWW) 

กรรมกำรและผู้บรหิำรและผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 3 รำย ได้แก่ 
นำงยุพนิ ธรีะโกเมน นำยฤทธิ ์ธรีะ
โกเมน และนำยสมชำย หำญจิตต์
เก ษ ม  เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ให ญ่ ข อ ง 
MKWW ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ย
ละ 85.0 (รวมกำรถือหุ้นของนำย
ฤทธิแ์ละนำงยุพนิ และนำงยุพินใน
ฐำนะผูจ้ดักำรมรดกของนำงทองค ำ 
เมฆโต และนำยสมนึก หำญจิตต์
เกษม) และรอ้ยละ 15.0 ตำมล ำดบั  
มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยฤทธิ ์  
ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญ
จติตเ์กษม 

คำ่จดัท ำบญัช ี
 

0.02 
 

0.02 
 

0.02  ใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ MKWW 
 บรษิทัฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร

ใหบ้รกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่ใหบ้รกิำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ MKWW นัน้เรยีกเกบ็ตำมค่ำใช้จ่ำย
พนักงำนที่ให้บรกิำรโดยไม่ท ำให้บรษิทัฯ เสยีประโยชน์ ดงันัน้ 
รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตำม
ควำมจ ำเป็น 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

3 บรษิทั สพุเีรยี ฟู้ด 
เซอรว์สิ จ ำกดั (SFS) 

ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำงยพุนิ ธรีะ
โกเมน เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของ SFS ดว้ยสดัสว่นกำรถอื
หุน้รอ้ยละ 65.0 
มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยสมชำย 
หำญจติตเ์กษม 

คำ่เช่ำเครื่องลำ้ง
จำนและเครื่องท ำ
น ้ำแขง็ 
 

56.25 
 
 

57.74 
 

52.94 
 

 รำยกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำนส ำหรบัรำ้นอำหำรในเครอืของบริษทัฯ 
โดย SFS เป็นหน่ึงในผู้ให้บรกิำรหลำยรำยที่บรษิัทฯ เลือกใช ้
และไดม้กีำรก ำหนดรำคำทีไ่มแ่ตกต่ำงจำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น 

 รำยกำรเช่ำเครื่องท ำน ้ ำแข็ง ส ำหรบัร้ำนอำหำรในเครือของ
บรษิทัฯ โดย SFS เป็นคู่คำ้เพยีงรำยเดยีวทีม่รีะบบใหเ้ช่ำเครื่อง
ท ำน ้ำแขง็และใหบ้รกิำรซ่อมบ ำรงุหลงักำรขำย  
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำอุปกรณ์ดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบรษิทัฯ และ
ได้มีกำรก ำหนดรำคำโดยเทียบเคียงได้กบัรำคำที่เสนอโดยผู้
ให้บรกิำรรำยอื่น รำยกำรดงักล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

คำ่ซือ้สนิคำ้ - - 1.31  บริษัทย่อยซื้ออุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำรจำก SFS ตำม
รำคำตลำดและเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 รำยกำรซื้อสินค้ำเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำร
ก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

4  บรษิทั เคว ีอเีลคทรอ
นิคส ์จ ำกดั (KVE) 

กรรมกำรของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 
ดร. ขตัยิำ ไกรกำญจน์ เป็น
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมและเป็น
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ KVE ดว้ย
สดัสว่นกำรถอืหุน้รอ้ยละ 57.6 
มกีรรมกำรร่วมกนั คอื  
ดร.ขตัยิำ ไกรกำญจน์ 

คำ่ทีป่รกึษำ
ทำงดำ้นไอท ี 

0.84  
 
 

0.91  
 
 

0.81  บรษิทัฯ ได้ว่ำจำ้ง KVE เป็นที่ปรกึษำทำงดำ้นระบบสำรสนเทศ
โดยมีอตัรำค่ำบรกิำรเป็นรำยเดือน ซึ่งเป็นอตัรำที่ไม่แตกต่ำง
จำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจ้ำงดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบรษิทัฯ ซึ่งต้องมี
กำรปรบัปรุงระบบสำรสนเทศอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อรองรบักำร
ขยำยตัวของธุรกิจ โดยได้ก ำหนดค่ำที่ ป รึกษำจำกกำร
เทียบเคียงกับรำคำที่เสนอโดยผู้ให้บริกำรรำยอื่น รำยกำร
ดงักล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ 

5 บรษิทั เอม็-เซนโค    
โลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(MSL) 

เป็นกจิกำรรว่มคำ้ซึง่บรษิทัฯ ถอื
หุน้รอ้ยละ 49.75 

คำ่จดัเกบ็/จดัสง่
สนิคำ้ 

97.87 240.98 308.23  บรษิทัฯ ไดว้ำ่จำ้ง MSL จดัเกบ็และจดัส่งสนิคำ้ใหก้บัรำ้นอำหำร
ในเครือบริษัทฯ โดยมีกำรก ำหนดรำคำตำมระยะทำงและ
ปรมิำณสนิคำ้ 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจ้ำงดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษทัฯ และได้มี
กำรก ำหนดรำคำโดยเทียบเคียงได้กับรำคำที่ เสนอโดยผู้
ให้บรกิำรรำยอื่น รำยกำรดงักล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

   คำ่เช่ำและคำ่
สนบัสนุนกำร
ด ำเนินงำน 

9.26 14.86 7.42  บรษิทัฯ ให้บรกิำรเช่ำสถำนที่ รวมทัง้สำธำรณูปโภค และกำร
ซ่อมบ ำรงุ แก่ MSL เพื่อใชใ้นกำรประกอบธรุกจิขนสง่ 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรให้บรกิำรดงักล่ำวเป็นกำรใช้ทรพัยำกรร่วมกนัเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั ้น  รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

   คำ่ขำยสนิคำ้ 1.57 2.13 1.78  บรษิทัฯ จ ำหน่ำยสนิคำ้ใหแ้ก่ MSL ตำมรำคำตลำดและเงื่อนไข
กำรคำ้ปกต ิ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยสินค้ำเป็นธุรกรรมปกติของบรษิัทฯ และได้มีกำร
ก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

   คำ่บรหิำรงำน 1.29 4.46 3.72  บรษิทัฯ ให้บรกิำรทำงด้ำนทรพัยำกรมนุษย์ บญัชีและกำรเงนิ 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ จดัซือ้ และฝึกอบรม แก่ MSL  

 บรษิทัฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร
ใหบ้รกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่ใหบ้รกิำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรให้บรกิำรดงักล่ำวเป็นกำรใช้ทรพัยำกรร่วมกนัเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั ้น  รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

   คำ่ฝึกอบรม - 1.44 0.41  บรษิทัย่อยใหบ้รกิำรดำ้นฝึกอบรมแก่ MSL ตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 กำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และไดม้กีำร
ก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

6 บรษิทั แหลมเจรญิ 
ซฟู้ีด จ ำกดั (LCS) 

บริษัท คำตำพัลท์ จ ำกัด ซึ่งเป็น
บรษิทัยอ่ย ถอืหุน้รอ้ยละ 65.00 
มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยฤทธิ ์  
ธรีะโกเมน 

คำ่บรหิำรงำน - 0.78 9.72  บรษิทัฯ ให้บรกิำรทำงด้ำนทรพัยำกรมนุษย์ บญัชีและกำรเงนิ 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ จดัซือ้ และกำรบรหิำรจดักำร แก่ LCS  

 บรษิทัฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร
ใหบ้รกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่ใหบ้รกิำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวเป็นกำรใชท้รพัยำกรรว่มกนัเพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำม
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

ค่ำขำยสินค้ำและ
ทรพัยส์นิ 

- 0.24 1.32  บรษิทัฯ จ ำหน่ำยสนิค้ำและอุปกรณ์ส ำนักงำนให้แก่ LCS ตำม
รำคำตลำดและเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำร
ก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

   คำ่ทีป่รกึษำ - 3.25 -  บริษัทฯ ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำยเพื่อให้ค ำปรึกษำ
เกีย่วกบักำรควบรวมกจิกำรและกำรจดัโครงสรำ้งของ LCS 

 บรษิทัฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำของทีป่รกึษำ
ทีใ่ชใ้นกำรใหค้ ำปรกึษำแก่ LCS 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 รำยกำรดังกล่ำวมีกำรก ำหนดรำคำจำกที่ปรึกษำที่เป็นอิสระ 

รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
7 บรษิทั โมเดริน์ อนิ

เทลลเิจน้ท ์เซอรว์สิ 
จ ำกดั (MIS) 

ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำงยพุนิ ธรีะ
โกเมน เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของ MIS ดว้ยสดัสว่นกำรถอื
หุน้รอ้ยละ 57.0 (รวมกำรถอืหุน้
ของนำงยพุนิ ธรีะโกเมน ในบรษิทั 
สพุเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ จ ำกดั) 
 

คำ่บรกิำรซ่อมบ ำรงุ - 30.17 96.72  บรษิทัฯ ได้ว่ำจ้ำง MIS ซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่ำงๆ
ให้กบัรำ้นอำหำรในเครอืบรษิทัฯ ทุกสำขำ ตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจ้ำงดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รำยกำร
ดงักล่ำวจงึมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

คำ่บรกิำรระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- 0.23 0.12  บริษัทฯ ให้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ MIS ตำม
อตัรำตลำด เพื่อใชใ้นกำรประกอบธรุกจิกำรซ่อมบ ำรงุ 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 กำรให้บรกิำรดงักล่ำวเป็นกำรใช้ทรพัยำกรร่วมกนัเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั ้น  รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

   คำ่ขำยทรพัยส์นิ - 5.91 -  บรษิทัฯ จ ำหน่ำยอะไหล่และอุปกรณ์ต่ำงๆ ใหแ้ก่ MIS ตำมรำคำ
ตลำดและเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 รำยกำรดังกล่ำวป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำร
ก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

คำ่เช่ำและบรกิำร - 0.70 -  บริษัทฯ ให้บริกำรเช่ำสถำนที่  รวมทัง้สำธำรณูปโภค  และ
อุปกรณ์ส ำนักงำนแก่ MIS ตำมอัตรำตลำด เพื่อใช้ในกำร
ประกอบธรุกจิกำรซ่อมบ ำรงุ 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 กำรให้บรกิำรดงักล่ำวเป็นกำรใช้ทรพัยำกรร่วมกนัเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั ้น  รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

8 นำงยพุนิ  
ธรีะโกเมน 

ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ คำ่เช่ำสถำนที ่
 
 
 
 

0.41 
 

0.40 
 

0.52  รำยกำรเช่ำสถำนทีเ่พื่อใชด้ ำเนินธุรกจิ Home Delivery และ
ศูนยว์จิยัและพฒันำอำหำรและเครื่องดื่ม 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำสถำนที่ดงักล่ำวเป็นไปเพื่อใช้ในกำรด ำเนินธรุกจิของ
บรษิทัฯ นัน้ โดยได้มกีำรพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมของสถำน
ที่ตัง้ที่ก่อให้เกดิควำมสะดวกในกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ อตัรำค่ำ
เช่ำสำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำค่ำเช่ำในพืน้ที่เดยีวกนั ดงันัน้ 
รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ  

บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัด้วยควำมระมดัระวัง โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  
บรษิทัย่อย และผูถ้อืหุน้เป็นส ำคญั กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้
ทุกรำยกำรเป็นรำยกำรตำมธรุกจิปกต ิหรอืเป็นรำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและมคีวำมสมเหตุสมผลเพื่อสนบัสนุนธรุกจิปกติ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยเงื่อนไขต่ำงๆของรำยกำรระหวำ่งกนัทีเ่กดิขึน้จะถูกก ำหนดใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้
ปกตแิละเป็นไปตำมรำคำตลำด และด ำเนินกำรเช่นเดยีวกบัที่ปฏบิตักิบัลูกคำ้ทัว่ไปที่มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั 
ส ำหรบักำรกู้ยมืเงนิ/กำรใหกู้ย้มืเงนิกบับรษิัทที่เกี่ยวขอ้งนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด ำเนินกำรไปเพื่อเสรมิสภำพคล่อง
ตำมควำมจ ำเป็นเท่ำนัน้ 

12.3 มาตรการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  

บรษิทัฯ อนุมตัริำยกำรระหว่ำงกนัโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นส ำคญั โดยผ่ำนขัน้ตอนกำร
พิจำรณำตำมระเบียบปฏิบัติของบรษิัทฯ และบริษทัย่อยและผ่ำนคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
ผูบ้รหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รว่มพจิำรณำถงึผลกระทบและใหม้กีำรก ำหนดรำคำเป็นไปอย่ำงเหมำะสม
ตำมเงื่อนไขกำรคำ้ปกตเิสมอืนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก โดยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่มคีวำมส ำคญั จะต้อง
ไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดม้กีำรขออนุมตัใินหลกักำรเกี่ยวกบัขอ้ตกลงทำง
กำรคำ้ที่มเีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบักรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืบุคคลที่
มคีวำมเกี่ยวข้อง ดงัน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อำจมรีำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต บรษิทัฯ จงึขออนุมตัิในหลกักำรให้
ฝ่ำยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญู
ชนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอทิธพิลในกำรที่ตนมี
สถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมเพื่อ
รำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกไตรมำส ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทฯ 
กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผู้จดักำรหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง มสี่วนได้เสยีหรอืมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียผู้นัน้ไม่มีอ ำนำจในกำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวกบับรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย ตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัที่ส ำคญัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่ได้รบักำรตรวจสอบจำกผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้ในปัจจุบนัและในอนำคตที่คำดว่ำจะเกดิขึน้กบั
บุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ โดยถอืปฏิบตัเิช่นเดยีวกบัลูกคำ้ทัว่ไป ดว้ยนโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่เป็นธรรมและเป็นไป
ตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไปโดยผ่ำนกระบวนกำรพจิำรณำอนุมตัทิี่ชดัเจน โปร่งใส ยุตธิรรม เป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบั
กิจกำรที่ด ีถูกต้องตำมหลกัเกณฑ์ที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยก ำหนด และต้องเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตัิกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัตำมทีร่ะบุในขอ้ 12.3 

12.5 สรปุสาระส าคญัของสญัญา/ข้อตกลงท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นครวักลำง (CK5) 

เมื่อวนัที่ 1 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำที่ดนิและอำคำรคลงัสนิค้ำกบับรษิทั โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอป
เม้นท์ จ ำกดั โดยที่ฝ่ำยหลงัตกลงให้เช่ำที่ดนิและอำคำรคลงัสนิค้ำและบรษิทัฯ ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำตำมอตัรำที่ระบุใน
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สญัญำ สญัญำเช่ำน้ีมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 20 ปี นับแต่วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 ถึงวนัที่ 31 ตุลำคม 2576 ทัง้น้ี
สญัญำดงักล่ำวระบุให้บรษิทัฯ เริม่ช ำระค่ำเช่ำงวดแรกในวนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2556 เป็นต้นไป และบรษิทัฯ จะต้องแจ้ง
ควำมจ ำนงกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำก่อนระยะเวลำเช่ำเดมิสิน้สุดลงไม่น้อยกวำ่ 90 วนั  

เมื่อวนัที่ 18 เมษำยน 2559 บรษิทัฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำที่ดนิเพิม่เติมกบับรษิทั โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 
โดยที่ฝ่ำยหลังตกลงให้เช่ำที่ดินและบริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำตำมอัตรำที่ระบุในสญัญำ สญัญำเช่ำน้ีมีก ำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 17 ปี 6 เดือน นับแต่วนัที่ 1 พฤษภำคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ตุลำคม 2576 ทัง้น้ีสญัญำดงักล่ำวระบุให้ 
บรษิทัฯ เริม่ช ำระค่ำเช่ำงวดแรกในวนัที่ 1 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป และบรษิทัฯ จะต้องแจง้ควำมจ ำนงกำรต่ออำยุ
สญัญำเช่ำก่อนระยะเวลำเช่ำเดมิสิน้สดุลงไมน้่อยกวำ่ 90 วนั 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนกังำน สถำนทีอ่บรมพนักงำนและสถำนทีป่ระชุม 

เมื่อวนัที ่16 พฤศจกิำยน 2560 บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร และโกดงัเกบ็สนิคำ้กบับรษิทั โกลบอล แอสเซท ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั โดยที่ฝ่ำยหลงัตกลงให้เช่ำที่ดนิ รวม 6 โฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้ำง เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนักงำน 
สถำนที่อบรมพนักงำนและสถำนที่ประชุมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลง
กนัในสญัญำ สญัญำมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2561 จนถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และบรษิทัฯ จะตอ้งแจง้ควำม
จ ำนงกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำก่อนระยะเวลำเช่ำเดมิสิน้สดุลงไม่น้อยกวำ่ 90 วนั 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็น Home Delivery Call Center 

บรษิทัฯ ได้เข้ำท ำสญัญำเช่ำอำคำรชัน้ที่ 3 ของอำคำร 3 ชัน้ เลขที่ 50/1 ซอยวภิำวดีรงัสติ 16/10 แขวงจอมพล เขต
จตุจกัร กรุงเทพ จำกนำงยุพิน ธีระโกเมน เพื่อใช้เป็นสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร Home Delivery Call Center โดยมี
ขนำดพื้นที่เช่ำรวม 226 ตำรำงเมตร เป็นระยะเวลำ 3 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 15 ธนัวำคม 2561 ถึงวนัที่ 14 ธนัวำคม 2564 
บรษิทัฯ ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ ทัง้น้ี กรณีบรษิทัฯ มไิด้ปฏิบตัิผดิสญัญำเช่ำ
และไดแ้สดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำก่อนระยะเวลำกำรเช่ำเดมิสิน้สดุลงไมน้่อยกวำ่ 90 วนั รวมถงึไดล้งนำมใน
เงื่อนไขใหม่ที่ตกลงกนัไว้ให้แล้วเสรจ็ก่อนสญัญำเช่ำเดมิสิ้นสุดไม่น้อยกว่ำ 30 วนั บรษิทัฯ จะได้รบักำรต่ออำยุส ัญญำ
เช่ำออกไปอกีทุกๆ 3 ปี โดยอตัรำคำ่เช่ำภำยใตส้ญัญำใหมจ่ะเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15  

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นสถำนที่ประกอบกำร Home Delivery 

เมื่อวนัที ่8 สงิหำคม 2560 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำอำคำรชัน้ที ่1 บำงสว่นของอำคำร 3 ชัน้ เลขที่ 50/1 ซอยวภิำวดี
รงัสติ 16/10 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพ จำกนำงยุพิน ธรีะโกเมน เพื่อใช้เป็นสถำนที่ประกอบกำรของอำหำร
เกี่ยวกบั Home Delivery ในกำรจดัเก็บ ผลิต และจดัส่งอำหำรให้กบัผู้ส ัง่ซื้อโดยมีขนำดพื้นที่เช่ำรวม 23.385 ตำรำง
เมตร โดยนับตัง้แต่วนัที่ 8 สงิหำคม 2560 ถึงวนัที่ 7 สงิหำคม 2563 บรษิทัฯ ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืนตำม
อตัรำทีต่กลงกนัในสญัญำ ทัง้น้ี กรณีบรษิทัฯ มไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญำเช่ำและไดแ้สดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำก่อน
ระยะเวลำกำรเช่ำเดมิสิน้สุดลงไม่น้อยกว่ำ 90 วนั รวมถึงไดล้งนำมในเงื่อนไขใหม่ที่ตกลงกนัไวใ้ห้แล้วเสรจ็ก่อนสญัญำ
เช่ำเดมิสิน้สดุไมน้่อยกวำ่ 30 วนั บรษิทัฯ จะไดร้บักำรต่ออำยสุญัญำเช่ำออกไปอกีทุกๆ 3 ปี 

บรษิทัฯ ได้ท ำกำรต่อสญัญำเช่ำดงักล่ำวอีกเป็นระยะเวลำ 3 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 8 สิงหำคม 2563 ถึงวนัที่ 7 สงิหำคม 
2566 โดยตกลงทีจ่ะจำ่ยคำ่เช่ำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำทีต่กลงกนัในสญัญำ 

สญัญำรบัจำ้งบรหิำรงำน 

บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำรบัจำ้งบรหิำรงำนใหแ้ก่ บรษิทั เอม็ เค อินเตอรฟู้์ด จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ  ตกลงรบัจำ้งบรหิำรงำนใน
ด้ำนกำรปฏิบตัิงำนที่สำขำ ด้ำนกำรพฒันำธุรกิจและงำนวศิวกรรม ด้ำนกำรจดัซื้อ ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรบญัชีและ
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กำรเงนิ ดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลและดำ้นกำรควบคุมคุณภำพ โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรบรหิำรงำนตำม
สญัญำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2563 สญัญำจะมกีำรต่ออำยุออกไปอกีทุกๆ 1 ปี จนกวำ่บรษิทัฯ จะไดร้บัหนงัสอืแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษร
จำก บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั ล่วงหน้ำก่อนสิน้สดุระยะเวลำในแต่ละรอบไมน้่อยกว่ำ 3 เดอืน 

บรษิทั เอ็มเค เซอร์วสิ เทรนน่ิง เซน็เตอร ์จ ำกดั 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำรบัจำ้งบรหิำรงำนใหแ้ก่ บรษิทั เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร ์จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ ตกลงรบัจำ้ง
บรหิำรงำนในดำ้นกำรจดัซื้อ ดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ ดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลและบรหิำรงำนกำรฝึกอบรม โดยบรษิทั
ฯ จะไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรบรหิำรงำนตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่
วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 สญัญำจะมกีำรต่ออำยุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่ำบรษิทัฯ จะไดร้บั
หนังสอืแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร ์จ ำกดั ล่วงหน้ำก่อนสิน้สุด
ระยะเวลำในแต่ละรอบไมน้่อยกวำ่ 3 เดอืน 

บรษิทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำรบัจำ้งบรหิำรงำนให้แก่ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ  ตกลงรบัจำ้ง
บรหิำรงำนในด้ำนกำรจดัซื้อ ด้ำนกำรบญัชีและกำรเงนิ ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลและด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ โดย
บรษิทัฯ จะไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรบรหิำรงำนตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำทีต่กลงกนัในสญัญำ โดยมผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 สญัญำจะมกีำรต่ออำยุออกไปอกีทุกๆ 1 ปี จนกว่ำบรษิทัฯ จะ
ไดร้บัหนังสอืแจ้งควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ล่วงหน้ำก่อน
สิน้สดุระยะเวลำในแต่ละรอบไมน้่อยกวำ่ 3 เดอืน 

บรษิทั แหลมเจรญิ ซีฟู้ด จ ำกดั 

บรษิทัฯ เข้ำท ำสญัญำรบัจ้ำงบรหิำรงำนให้แก่ บรษิทั แหลมเจรญิ ซีฟู้ด จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ ตกลงรบัจ้ำงบรหิำรงำนใน 
ด้ำนกำรจดักำร ด้ำนกำรบญัชีและกำรเงนิ ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล และด้ำนกำรจดักำรระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
โดยบรษิทัฯ จะได้รบัค่ำตอบแทนในกำรบรหิำรงำนตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ โดยมีผล
บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวำคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 สญัญำจะมีกำรต่ออำยุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่ำ
บรษิทัฯ จะไดร้บัหนังสอืแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ำกดั ล่วงหน้ำก่อนสิน้สุด
ระยะเวลำในแต่ละรอบไมน้่อยกวำ่ 3 เดอืน 

บรษิทั เอ็ม-เซนโค โลจสิติกส์ จ ำกดั 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำรบัจำ้งบรหิำรงำนกบับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส์ จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ ตกลงรบัจำ้งบรหิำรงำนใน
ด้ำนกำรจดัซื้อ ด้ำนกำรบญัชีและกำรเงนิ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล ด้ำนบรหิำรงำนกำร
ฝึกอบรม ดำ้นกำรบ ำรงุรกัษำอำคำร และดำ้นกำรซ่อมแซมและบ ำรงุรกัษำรถบรรทุก โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัคำ่ตอบแทนใน
กำรบรหิำรงำนตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 กนัยำยน 2562 ถงึ
วนัที ่31 สงิหำคม 2563 

บริษัทฯ เข้ำท ำสญัญำรบัจ้ำงบรหิำรงำนฉบบัใหม่กบับริษัท เอ็ม -เซนโค โลจิสติกส์ จ ำกดั ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรบัจ้ำง
บรหิำรงำนในดำ้นกำรจดัซื้อ ดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ เทคโนโลยสีำรสนเทศ ดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล ดำ้นบรหิำรงำน
กำรฝึกอบรม ด้ำนกำรบ ำรุงรกัษำอำคำร และด้ำนกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำรถบรรทุก  โดยบริษัทฯ จะได้รบั
ค่ำตอบแทนในกำรบรหิำรงำนตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1
กนัยำยน 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
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สญัญำใหเ้ช่ำช่วงสทิธกิำรเช่ำพืน้ทีแ่ละสญัญำใหบ้รกิำรช่วง 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำใหเ้ช่ำช่วงสทิธกิำรเช่ำพืน้ที่และสญัญำใหบ้รกิำรช่วงแก่ บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั ทัง้สิน้ 6 
แห่ง รำยได้ค่ำเช่ำช่วงและค่ำบริกำรช่วงเป็นไปตำมเงื่อนไขของสญัญำแต่ละฉบับ สญัญำดงักล่ำวมีอำยุ 3-5 ปี โดย
สญัญำอำย ุ3 ปี สำมำรถต่ออำยไุปอกีทุกๆ 3 ปี หำกบรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั มไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญำ 

สญัญำใหเ้ช่ำสถำนที ่

บรษิทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั 

เมื่อวนัที ่9 กนัยำยน 2558 บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำกบับรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ใหเ้ช่ำอำคำร เลขที ่
55/183 ซอยนวนคร โครงกำร 3 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธนิ ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี เพื่อให้
ใช้เป็นส ำนักงำนและสถำนทีผ่ลติอำหำรต่ำงๆ โดย บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ตกลงที่จะจำ่ยค่ำเช่ำ
ให้บรษิทัฯ เป็นจ ำนวน 0.54 ล้ำนบำทต่อเดอืน สญัญำให้เช่ำน้ีมกี ำหนดระยะเวลำเช่ำ 6 ปี นับแต่วนัที่ 1 พฤษภำคม 
2559 ถงึวนัที่ 30 เมษำยน 2565 และสำมำรถต่ออำยุออกไปอกีทุกๆ 3 ปี โดยปรบัอตัรำค่ำเช่ำขึน้รอ้ยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 
หำกบรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั มไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญำ  

เมื่อวนัที่ 17 พฤษภำคม 2559 บริษัทฯ และบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซัพพลำย จ ำกัด ได้ท ำบันทึกข้อตกลง
เปลีย่นแปลงจ ำนวนพืน้ทีเ่ช่ำและอตัรำคำ่เช่ำเป็นจ ำนวน 0.37 ลำ้นบำทต่อเดอืน 

เมื่อวนัที่ 15 มิถุนำยน 2560 บริษัทฯ และบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซัพพลำย จ ำกัด ได้ท ำบันทึกข้อตกลง
เปลีย่นแปลงจ ำนวนพืน้ทีเ่ช่ำและอตัรำคำ่เช่ำเป็นจ ำนวน 0.46 ลำ้นบำทต่อเดอืน 

บรษิทั เอ็ม-เซนโค โลจสิติกส์ จ ำกดั 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำกบับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส์ จ ำกดั ใหเ้ช่ำอำคำรเลขที่ 18/23 หมู่ที ่7 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอ
บำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อใช้เป็นสถำนที่เกบ็สนิคำ้ โดยบรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิติกส์ จ ำกดั ตกลงที่จะจ่ำยค่ำ
เช่ำใหบ้รษิทัฯ เป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 16 ตุลำคม 2562 ถงึวนัที ่
15 ตุลำคม 2563 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำฉบบัใหมก่บับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั เพื่อเปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่ช่ำอำคำรเลขที่ 18/23 หมู่
ที ่7 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อใช้เป็นสถำนทีเ่กบ็สนิคำ้โดยบรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์
จ ำกดั ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำให้บรษิทัฯ เป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 
พฤศจกิำยน 2563 ถึงวนัที่ 31 ตุลำคม 2564 และสำมำรถต่ออำยุออกไปอีก 1 ปี จนกว่ำบรษิทัฯ จะได้รบัหนังสอืแจ้ง
ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงล่วงหน้ำก่อนสิน้สดุระยะเวลำในแต่ละรอบไมน้่อยกวำ่ 3 เดอืน 

สญัญำสนนัสนุนดำ้นกำรด ำเนินงำน 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำกบับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ ตกลงใหบ้รกิำรพืน้ทีท่ี่จอดรถบรรทุกและพืน้ที่
ส ำนักงำน สำธำรณูปโภค กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำรถบรรทุก โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัค่ำตอบแทนตำมสญัญำเป็นรำย
เดอืนตำมอตัรำทีต่กลงกนัในสญัญำ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กนัยำยน 2562 ถงึวนัที ่31 สงิหำคม 2563 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำฉบบัใหม่กบับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ ตกลงใหบ้รกิำรพืน้ที่ทีจ่อดรถบรรทุก
และพืน้ทีส่ ำนักงำน สำธำรณูปโภค กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำรถบรรทุก โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัค่ำตอบแทนตำมสญัญำ
เป็นรำยเดอืนตำมอตัรำทีต่กลงกนัในสญัญำ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กนัยำยน 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
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สญัญำใหบ้รกิำรจดัเกบ็สนิคำ้และจดัสง่สนิคำ้ 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำกบับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั โดยบรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั ตกลงรบัจำ้งเป็นผู้
จดัเก็บและจดัส่งสนิคำ้ใหก้บับรษิทัฯ ซึ่งบรษิทัฯ จะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ สญัญำ
ดงักล่ำวมอีำย ุ1 ปี โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2562 ถงึวนัที ่30 มถิุนำยน 2563   

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำฉบบัใหม่กบับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส์ จ ำกดั โดย บรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส์ จ ำกดั ตกลง
รบัจำ้งเป็นผูจ้ดัเกบ็สนิคำ้และจดัสง่สนิคำ้ใหก้บับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะต้องจ่ำยคำ่จำ้งเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำทีต่กลงกนั
ในสญัญำ สญัญำดงักล่ำวมอีำยุ 1 ปี โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2563 ถึงวนัที่ 30 มถิุนำยน 2564 และ
สำมำรถต่ออำยุออกไปอกี 1 ปี จนกว่ำบรษิทัฯ จะได้รบัหนังสอืแจง้ควำมประสงค์เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกฝ่ำยใดฝ่ำย
หน่ึงล่วงหน้ำก่อนสิน้สดุระยะเวลำในแต่ละรอบไมน้่อยกว่ำ 3 เดอืน 
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13 ข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงิน 

ตำรำงสรปุงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 16,770 97.3 17,409 98.1 13,361 98.1 
รำยไดอ้ื่น 463 2.7 330 1.9 261 1.9 
รวมรำยได้ 17,234 100.0 17,739 100.0 13,622 100.0 
ค่ำใช้จ่ำย       
ตน้ทนุขำยและบรกิำร (5,295) (30.7) (5,483) (30.9) (4,577) (33.6) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย (7,669) (44.5) (7,902) (44.5) (6,766) (49.7) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (1,137) (6.6) (1,281) (7.2) (1,181) (8.7) 
รวมค่ำใช้จ่ำย 14,101 (81.8) 14,666 (82.7) 12,524 (91.9) 
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 3,133 (18.2) 3,074 (17.3) 1,097 (8.1) 
รำยไดท้ำงกำรเงนิ - - 132 0.7 34 0.2 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ (1) (0.0) (41) (0.2) (6) (0.0) 
ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ - - (1) (0.0) (73) (0.5) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 3,131 18.2 3,163 17.8 1,051 7.7 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ (558) (3.2) (553) (3.1) (140) (1.0) 
ก ำไรส ำหรบังวด 2,574 14.9 2,610 14.7 912 6.7 
กำรแบ่งปันก ำไร       
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 2,574 14.9 2,604 14.7 907 6.7 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุของ
บรษิทัย่อย 

- - 7 0.0 4 0.0 

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐำน       
ก ำไรส ำหรบังวด (บำทต่อหุน้)  2.79 NA 2.83 NA 0.99 NA 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 921 NA 921 NA 921 NA 
มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ (บำท) 1 NA 1 NA 1 NA 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม 

31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรพัย ์       

สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด  725 4.2 808 4.5 509 2.5 
เงนิลงทนุชัว่ครำว  9,086 52.9 7,225 40.3 - - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  99 0.6 158 0.9 110 0.5 
สนิคำ้คงเหลอื  329 1.9 358 2.0 418 2.1 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอื่น - - - - 7,154 35.1 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  340 2.0 191 1.1 119 0.6 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 10,579 61.6 8,740 48.7 8,310 40.8 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น - - - - 826 4.1 
เงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 720 4.2 902 5.0 895 4.4 
เงนิลงทนุระยะยำวอื่น 
ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์  

1,236 
3,738 

7.2 
21.8 

1,219 
3,769 

6.8 
21.0 

- - 
3,254 16.0 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - - - 3,956 19.4 
ค่ำควำมนยิม - - 1,478 8.2 1,478 7.3 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  89 0.5 977 5.4 919 4.5 
สทิธกิำรเชำ่  249 1.4 206 1.1 - - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 120 0.7 122 0.7 182 0.9 
เงนิมดัจ ำ  443 2.6 529 2.9 534 2.6 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 6,594 38.4 9,201 51.3 12,044 59.2 
รวมสินทรพัย ์ 17,174 100.0 17,942 100.0 20,353 100.0 
หน้ิสิน       
หน้ีสินหมนุเวียน       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  1,945 11.3 1,855 10.3 1,312 6.4 
รำยไดค้่ำธรรมเนยีมสมำชกิรอตดับญัชสีว่นทีถ่งึก ำหนด
รบัรูภ้ำยในหนึ่งปี  

45 0.3 36 0.2 21 0.1 

ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี 

- - - - 1,126 5.5 

ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี 

- - 13 0.1 - - 

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย  289 1.7 279 1.6 145 0.7 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  233 1.4 283 1.6 240 1.2 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,512 14.6 2,467 13.7 2,845 14.0 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบยีน  921 5.4 921 5.1 921 4.5 
ทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้  921 5.4 921 5.1 921 4.5 
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
ส่วนทนุจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ก ำไรสะสม – จดัสรรแลว้ ส ำรองตำมกฎหมำย 

8,785 
656 
93 

51.2 
3.8 
0.5 

8,785 
656 
93 

49.0 
3.7 
0.5 

8,785 43.2 
656 3.2 
93 0.5 

ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  3,718 21.6 3,845 21.4 3,064 15.1 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้  4 0.0 7 0.0 4 0.0 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 14,176 82.5 14,306 79.7 13,523 66.4 
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของบรษิทั
ย่อย 

- - 320 1.8 324 1.6 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,176 82.5 14,627 81.5 13,847 68.0 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 17,174 100.0 17,942 100.0 20,353 100.0 

 

งบกระแสเงินสดรวม (ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
 

  
ก ำไรก่อนภำษ ี 3,131 3,163 1,051 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษเีป็นเงนิสดรบั(จำ่ย)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน:     
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุชัว่ครำว  (70) (64) (112) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำเงนิลงทนุในตรำสำรหนี้  15 (16) (19) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 1 (22) 23 
ตดัจ ำหน่ำยสว่นเกนิมลูคำ่เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 2 2 - 
ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงนิลงทนุในกำรว่มคำ้ 1 41 6 
ขำดทนุจำกสนิคำ้เสยีหำย  4 3 3 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยคำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยล่วงหน้ำ  17 27 22 

   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  819 777 2,137 
   ส่วนลดค่ำเชำ่จำกผูใ้หเ้ชำ่ - - (277) 
   ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์สนิทรพัย ์สทิธกิำรใช ้และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  (22) 27 29 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  145 59 79 

   กำรปรบัลดสนิคำ้คงเหลอืเป็นมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั 0 (0) - 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม 

31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่–สุทธจิำกส่วนทีถ่งึก ำหนด 
    ช ำระภำยในหนึ่งปี 

- - - - 2,565 12.6 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ-สุทธจิำกสว่นทีถ่งึ    
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

- - 39 0.2 - - 

รำยไดค้่ำธรรมเนยีมสมำชกิรอตดับญัช-ีสทุธจิำกสว่นทีถ่งึ
ก ำหนดรบัรูภ้ำยในหนึ่งปี  

0.2 0.0 - - - - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  466 2.7 617 3.4 718 3.5 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - - 171 1.0 165 0.8 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 20 0.1 21 0.1 213 1.0 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 486 2.8 848 4.7 3,661 18.0 
รวมหน้ีสิน 2,998 17.5 3,315 18.5 6,506 32.0 
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งบกระแสเงินสดรวม (ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

   รำยไดบ้ตัรของขวญั - สุทธจิำกสว่นทีข่ำยและรบัช ำระเป็นเงนิสดในระหว่ำงปี  (21) (23) (17) 
รำยไดค้่ำธรรมเนยีมสมำชกิ - สุทธจิำกสว่นทีข่ำยและรบัช ำระเป็นเงนิสดในระหว่ำงปี  (42) (45) (36) 
ดอกเบีย้รบั  (121) (132) (34) 
ดอกเบีย้จำ่ย - 1 92 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน  3,861 3,799 2,948 
สนิทรพัยด์ ำเนินงำน (เพิม่ขึน้) ลดลง 

ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  
 

(9) 
 

(15) 
 

(4) 
 สนิคำ้คงเหลอื  17 (21) (63) 
 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  12 210 (37) 
 เงนิมดัจ ำ  (44) (31) (5) 

หนี้สนิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  256 (104) (490) 
 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  11 53 (26) 
 รำยไดร้อตดับญัช ี 36 35 21 
 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  
 หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

(6) 
6 

(24) 
0 

(15) 
13 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  4,140 3,902 2,342 
 เงนิสดรบัดอกเบีย้  107 106 86 
 เงนิสดจำ่ยภำษเีงนิได ้ (520) (574) (336) 

กระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  3,727 3,434 2,092 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ    
เงนิลงทนุในตรำสำรหนี้และเงนิฝำกประจ ำลดลง  (93) 1,886 657 
เงนิสดจำ่ยเพื่อลงทนุในกำรรว่มคำ้ (647) (224) - 
เงนิสดจำ่ยเพื่อลงทนุในบรษิทัย่อย  - (1,939) - 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้อำคำรและอปุกรณ์  (517) (659) (302) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  (20) (26) (13) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้สทิธกิำรเชำ่  (25) (0) - 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 100 6 2 
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,201) (957) (343) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน    
เงนิสดจำ่ยหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - (1,076) 
เงนิปันผลจำ่ย  (2,210) (2,394) (1,658) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน  (2,210) (2,394) (2,734) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 316 83 (299) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดตน้ปี  410 725 808 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี  725 808 509 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

 หน่วย 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง     
อตัรำส่วนสภำพคล่อง  เทำ่ 4.2 3.5   2.9 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็  เทำ่ 3.9 3.3 0.2 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด  เทำ่ 1.6 1.4 0.8 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนี้  เทำ่ 534 361 214 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่  วนั 1 1 2 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื  เทำ่ 24.5 25.1 19.8 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  วนั 15 14 18 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนี้  เทำ่ 9.8 9.7 9.8 
ระยะเวลำช ำระหนี้  วนั 37 37 37 
Cash Cycle  วนั (22) (22) (17) 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     
อตัรำก ำไรขัน้ตน้  รอ้ยละ 68.4 68.5 65.7 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 15.9 15.8 6.3 
อตัรำส่วนเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร รอ้ยละ 139.6 125.2 250.0 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 14.9 14.7 6.7 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  รอ้ยละ 18.4 18.3 6.5 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน     
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 15.4 14.8 4.7 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร  รอ้ยละ 80.4 64.5 38.0 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เทำ่ 1.0 1.0 0.7 
อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน     
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  เทำ่ 0.2 0.2 0.5 
อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  เทำ่ 0.0 0.0 0.3 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้  เทำ่ N/A 5,777.1 31.4 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) เทำ่ 1.3 0.7 0.7 
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14 กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

14.1 ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน 

14.1.1 ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีำยไดร้วมจ ำนวน 13,622 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 4,118 ล้ำนบำท หรอืลดลง
รอ้ยละ 23.2 โดยหลกัเกดิจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรลดลง 4,048 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำ ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 8,784 ล้ำนบำท ลดลงรอ้ยละ 26.4 เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อนหน้ำ และก ำไรสทุธจิ ำนวน 907 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 1,696 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 65.1   

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  
 ปี 2562 ปี 2563 เพ่ิมขึ้น )ลดลง (

ร้อยละ  ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำ้นเอม็เค สุกี/้ เอม็เค โกลด์/ เอม็เค ไลฟ์ 13,580 78.0 9,898 74.1 (27.1) 

รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอ ิ 3,320 19.1 2,440 18.3 (26.5) 

รำ้นอำหำรแหลมเจรญิซฟีู้ด* 117 0.7 748 5.6 537.4 

รำ้นอำหำรอื่นๆ** 392 2.2 276 2.0 (29.6) 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 17,409 100.0 13,361 100.0 (23.3) 
* รำ้นแหลมเจรญิ ซฟู้ีด เป็นแบรนด์ใหม่ทีบ่รษิทัฯ เขำ้ลงทนุตัง้แต่วนัที ่29 พฤศจกิำยน 2562 
** รำ้นอำหำรอืน่ๆ คอื รำ้นอำหำรญีปุ่่ นมยิำซำก ิรำ้นฮำกำตะ รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม รำ้นเลอ สยำม รำ้นบซิซี ่บอ็กซ ์รำ้นกำแฟ เลอ เพอททิ และรำ้นขนมหวำน 
   เอม็เค ฮำรเ์วสต์  

       

ในปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรเท่ำกบั 13,361 ล้ำนบำท ลดลง 4,048 ลำ้นบำท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 23.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ สำเหตุหลกัเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 
(COVID-19) ในประเทศไทยซึ่งมกีำรแพร่ระบำดเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองและเริม่กระจำยในวงกวำ้งมำกขึน้ ส่งผลให้รฐับำล
ได้มีมำตรกำรต่ำงๆ ออกมำเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสั โดยในช่วงปลำยเดือนมีนำคมถึงกลำงเดือน
พฤษภำคม รฐับำลมมีำตรกำรให้รำ้นอำหำรเปิดจ ำหน่ำยเฉพำะกำรซื้อกลบับ้ำนเท่ำนัน้ ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บรกิำรของบรษิทัฯ ลดลงอย่ำงมำก ถงึแมว้่ำยอดขำยในส่วนของกำรซือ้กลบับ้ำนและจดัส่งถงึบำ้นจะเพิม่สูงขึน้ แต่กย็งัไม่
สำมำรถชดเชยรำยไดข้องกำรรบัประทำนในรำ้นได ้ โดยรำ้นอำหำรสำมำรถกลบัมำเปิดใหบ้รกิำรแบบรบัประทำนในรำ้น
ไดอ้กีครัง้ตัง้แต่วนัที่ 17 พฤษภำคม 2563 แต่ยงัคงต้องใหม้กีำรจดัที่นัง่แบบเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม (Social Distancing) 
และต้องปิดให้บรกิำรเรว็กว่ำปกติ เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำรของภำครฐั ส่งผลให้ในระยะแรกที่เริม่เปิดกำรขำยแบบ
รบัประทำนในร้ำนได้ ยอดขำยของบรษิทัฯ ฟ้ืนตวัขึ้นมำเพยีงเล็กน้อย และในเดือนมิถุนำยนมกีำรผ่อนปรนมำตรก ำร
เพิม่เตมิ รวมทัง้สำมำรถขยำยเวลำในกำรใหบ้รกิำร ท ำใหย้อดขำยปรบัตวัดขีึน้อย่ำงต่อเน่ือง แต่กย็งัอยู่ในระดบัที่ต ่ำกว่ำ
ก่อนกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำ นอกจำกน้ี ในช่วงเดอืนธนัวำคมมกีำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 
(COVID-19) อีกครัง้ ท ำให้ต้องปิดให้บรกิำรแบบนัง่ทำนที่ร้ำนในบำงพื้นที่ที่มกีำรระบำดค่อนข้ำงมำก รวมถึงประชำชน
โดยทัว่ไปเกดิควำมกงัวลและออกมำรบัประทำนอำหำรนอกบำ้นน้อยลง และงดกำรเลีย้งฉลองในช่วงเทศกำลปีใหม่ 

รำยได้อ่ืน 

ในปี 25 36  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยไดอ้ื่น จ ำนวน 261 ล้ำนบำท ลดลง 70 ล้ำนบำทจำกปีก่อนหน้ำ โดยหลกัเกดิจำก
กำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยบตัรสมำชิก รำยได้จำกค่ำสนับสนุนกำรขำยที่เรยีกเก็บจำกบรษิทัคู่ค้ำตำมโปรแกรม
สง่เสรมิกำรขำยทีต่กลงกนั รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษวสัด ุและรำยไดจ้ำกคำ่บรกิำรสง่อำหำร  

ต้นทุนกำรขำยและบริกำร 

ต้นทุนกำรขำยและบรกิำรของบรษิทัฯ กว่ำรอ้ยละ 90 เป็นต้นทุนค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ต้นทุนอื่นๆ ได้แก่ ค่ำขนส่ง ค่ำ
เกบ็รกัษำสนิคำ้ในคลงัสนิค้ำ ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรโรงงำน เครื่องจกัรและอุปกรณ์ ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น โดยบรษิทัฯ 
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มีกำรควบคุมระบบกำรจดัซื้อและกำรผลิตที่มีประสิทธภิำพ โดยกำรสัง่ซื้อวตัถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูปส ำหรบัร้ำนสุกี ้
รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิ และร้ำนอำหำรอื่นเป็นแบบรวมศูนย์ ท ำให้มกีำรสัง่ซื้อสนิค้ำจ ำนวนมำกในกำรสัง่ซื้อแต่ละครัง้ 
สง่ผลใหม้กีำรประหยดัเน่ืองจำกขนำด (Economy of Scale) และมอี ำนำจต่อรองที่ค่อนขำ้งสูงกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำย อกีทัง้กำร
ผลิตที่ผ่ำนครวักลำงเกือบทัง้หมด  ท ำให้เกิดกำรประหยดัเน่ืองจำกขนำดจำกกำรผลิตและยงัสำมำรถควบคุมคุณภำพ
สนิค้ำให้มมีำตรฐำนเดยีวกนัได้อีกด้วย นอกจำกน้ี บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรจดักำรสนิค้ำคงเหลือ ทัง้ประเภทวตัถุดบิและ
สนิคำ้ส ำเรจ็รูป โดยประมำณกำรควำมตอ้งกำรวตัถุดบิและสนิคำ้คงเหลอืของแต่ละสำขำในแต่ละวนั ท ำใหส้ำมำรถควบคุม
ปรมิำณสนิค้ำที่จดัส่งไปให้แต่ละสำขำและควบคุมปรมิำณของเสยีได้ในแต่ละวนั กำรบรหิำรกำรจดัส่งวตัถุดบิและสนิค้ำ
ส ำเรจ็รปูแบบรวมศูนยย์งัช่วยท ำใหส้ำมำรถควบคมุต้นทุนกำรจดัสง่ไดม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ต้นหมำยถงึรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรหกัดว้ยต้นทุนขำยและบรกิำรซึ่งรวมถงึต้นทุนวตัถุดบิ  ค่ำขนส่ง และ
คำ่จดัเกบ็สนิคำ้  ในปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 8,784 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 26.4 เมื่อเทยีบกบั
ปีก่อนหน้ำ  ส ำหรบัสดัส่วนก ำไรขัน้ต้นต่อรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรก็ไดป้รบัลดลงจำกรอ้ยละ 68.5 ในปี 2562 เป็น
รอ้ยละ 65.7 ในปี 2563 ซึ่งสำเหตุหลกัเน่ืองจำกบรษิทัฯ ได้มกีำรจดัท ำรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยในช่องทำง  Online เพื่อ
เป็นกำรกระตุ้นยอดขำยในช่องทำงดังกล่ำวให้เพิ่มขึ้นเพื่อมำชดเชยกบัรำยได้ของกำรรบัประทำนในร้ำนที่สูญเสียไป
ในช่วงที่ไม่สำมำรถให้บรกิำรแบบนัง่ทำนที่รำ้นได ้นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ได้มกีำรท ำรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยอย่ำงต่อเน่ือง
ตลอดทัง้ปีโดยเฉพำะในช่องทำง Online เพื่อเป็นกำรกระตุ้นยอดขำยในช่องทำงดงักล่ำวให้มกีำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง
ต่อไป 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่ส ำคญัประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ค่ำเช่ำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำร
โฆษณำและสง่เสรมิกำรขำย คำ่วสัดสุิน้เปลอืง และคำ่เสื่อมรำคำทรพัยส์นิถำวรและคำ่ตดัจ ำหน่ำย ในปี 2563 คำ่ใช้จำ่ยใน
กำรขำยและบรหิำรได้ปรบัลดลงจำก 9,183 ล้ำนบำท ในปี 2562 เป็น 7,947 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.5 
เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดพ้ยำยำมลดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัรำยไดท้ี่ปรบัลดลง เช่น กำรขอเจรจำลดค่ำเช่ำจำก
ทำงศูนย์กำรค้ำ กำรปรบัลดค่ำใช้จ่ำยพนักงำนโดยให้พนักงำนลำหยุดแบบไม่รบัค่ำตอบแทน กำรลดค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรตลำด เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม อตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดร้วมได้ปรบัเพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 51.8 
ในปี 2562 เป็นร้อยละ 58.3 ในปี 2563  ทัง้น้ี เน่ืองจำกรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรปรบัตัวลดลงค่อนข้ำงมำก แต่
คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นใหญ่ไมไ่ดป้รบัลดลงตำมสดัส่วนกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 

ในปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิเท่ำกบั 73 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่เกดิขึน้จำกหน้ีสนิตำม
สญัญำเช่ำ เน่ืองจำกมกีำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 มำถอืปฏบิตัใิช ้ 

ก ำไรสทุธิ 

จำกปัจจยัต่ำงๆ ซึ่งมผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ท ำให้ก ำไร
สุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยปรบัลดลงจำก 2,604 ล้ำนบำท ในปี 2562 เป็น 907 ล้ำนบำท ในปี 2563 ลดลง 1,696 
ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 65.1 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ 
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ฐำนะกำรเงิน 

สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม 20,353 ล้ำนบำท ประกอบด้วยสนิทรพัย์หมุนเวยีน 
จ ำนวน 8,310 ล้ำนบำท และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน จ ำนวน 12,044 ล้ำนบำท สนิทรพัย์รวมเพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2562 
จ ำนวน 2,412 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.4 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 

1. ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดม้กีำรบนัทึกรำยกำรสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ จ ำนวน 3,956 ล้ำนบำท ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ซึ่งเริม่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ในขณะที่ปี 2562 ยงัไม่มี

รำยกำรดงักล่ำว 

2. กำรลดลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ จ ำนวน 515 ลำ้นบำท และกำรลดลงของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน จ ำนวน 58 ลำ้น

บำท โดยหลกัเกดิจำกกำรตดัคำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนระหวำ่งปี  

3. กำรลดลงของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีนอื่น จ ำนวน 464 ลำ้นบำท (ปี 2562 แสดงรำยกำรเป็น 

“เงนิลงทุนชัว่ครำว” และ “เงนิลงทุนระยะยำวอื่น”) และกำรลดลงของเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด จ ำนวน 299 

ล้ำนบำท เน่ืองจำกกระแสเงนิสดรบัจำกกำรด ำเนินงำนน้อยกว่ำกระแสเงนิสดที่ใช้ไปในกจิกำร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำร

จำ่ยเงนิปันผลระหวำ่งปี 

4. กำรลดลงของสทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 206 ลำ้นบำท เน่ืองจำกในปี 2563 มกีำรจดัประเภทไปเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ทัง้

จ ำนวน ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 

หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม 6,506 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2562 จ ำนวน 
3,191 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 96.3 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก  

1. ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดม้กีำรรบัรูร้ำยกำรหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ จ ำนวน 3,691 ลำ้นบำท ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิฉบบัที ่16 ในขณะทีปี่ 2562 ยงัไมม่รีำยกำรดงักล่ำว 

2. กำรลดลงของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น จ ำนวน 543 ลำ้นบำท และภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย จ ำนวน 133 ลำ้นบำท 

3. กำรเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น จ ำนวน 191 ลำ้นบำท โดยหลกัเกดิจำกประมำณกำรหน้ีสนิจำกคำ่รือ้ถอน 

4. กำรเพิม่ขึน้ของส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน จ ำนวน 101 ลำ้นบำท  

5. กำรลดลงของหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ จ ำนวน 51 ล้ำนบำท เน่ืองจำกในปี 2563 ถูกจดัประเภทใหม่เป็นหน้ีสนิ

ตำมสญัญำเช่ำ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 

6. กำรลดลงของหน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น จ ำนวน 43 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของภำษีมูลค่ำเพิม่คำ้งจำ่ย และ

ภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งคำ้งจำ่ย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 มจี ำนวน 13,523 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 
2562 จ ำนวน 783 ล้ำนบำท คดิเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 5.5 สำเหตุหลกัเกดิจำกกำรลดลงของก ำไรสะสม จ ำนวน 780 ล้ำน
บำท โดยหลกัเกดิกำรจำ่ยเงนิปันผลในระหวำ่งปี 
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กระแสเงินสด  
                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยกำร 2562 2563 
เงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 3,434 2,092 
เงนิสดสทุธจิำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (957) 343 
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (2,394) (2,734) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 83 (299) 

ในปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดรบัสุทธจิำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 2,092 ล้ำนบำท ลดลง 1,342 ล้ำน
บำท เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำน และกำรลดลงของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 

เงนิสดสุทธจิำกกิจกรรมลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีจ ำนวน 343 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 1,300 ล้ำนบำท 
เน่ืองจำกในปี 2562 บริษัทฯ มีกำรลงทุนในบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ำกัด และลงทุนเพิ่มในบริษัท  เอ็ม-เซ็นโค  
โลจสิติกส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมค้ำ นอกจำกน้ี เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำ ท ำให้ในปี 
2563 มกีำรใชเ้งนิลงทุนในกำรขยำยสำขำน้อยกวำ่ในปี 2562      

ส ำหรบักระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินมีจ ำนวน  2,734 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 339 ล้ำนบำท โดย
สำเหตุหลกัมำจำกเงนิสดจำ่ยหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ จ ำนวน 1,076 ลำ้นบำท ซึง่จำกเดมิแสดงรำยกำรอยู่ภำยใต้กระแสเงนิ
สดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน มำแสดงภำยใต้กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ ซึ่งเป็นกำรปฎิบตัติำมมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 ในขณะทีเ่งนิปันผลจำ่ยในปี 2563 ลดลงจำกปี 2562 เป็นจ ำนวน 737 ลำ้นบำท 

จำกกำรเคลื่อนไหวของเงนิสดในกจิกรรมด ำเนินงำน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหำเงนิ  ส่งผลใหใ้นปี 2563 บรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง 299 ลำ้นบำท 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัรำส่วนสภำพคล่องที่แขง็แกร่ง โดยมอีตัรำสว่นสภำพคล่องที่ 2.9 
เท่ำ ปรบัลดลงเลก็น้อยจำก 3.5 เท่ำในปี 2562 เน่ืองจำกตำมลกัษณะธรุกจิของบรษิทัฯ จะมกีำรเกบ็เงนิสดทนัทภีำยหลงั
กำรขำยและบรกิำร ท ำใหร้ะยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ยของบรษิทัฯ มรีะยะสัน้มำกคอื  2 วนั ในขณะที่เจำ้หน้ีกำรค้ำจำกกำรซื้อ
วตัถุดบิและสนิค้ำส ำเรจ็รูปจะช ำระภำยหลงัตำมนโยบำยเครดติ โดยมรีะยะเวลำช ำระหน้ีโดยเฉลี่ ยประมำณ 37 วนั และ
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ 18 วนั จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มเีงนิสดสว่นเกนิ ท ำใหว้งจรเงนิสดตดิลบคอืมวีงจรเงนิสด -17 วนั  

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำ ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ท ำให้อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในปี 2563 ปรบัลดลงค่อนข้ำงมำกจำกปีก่อนหน้ำ โดยในปี 
2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 6.5 ปรบัลดลงจำกรอ้ยละ 18.3 ในปี 2562 นอกจำกน้ี 
อตัรำก ำไรสทุธกิไ็ดป้รบัลดลงจำกรอ้ยละ 14.7 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 6.7 ในปี 2563 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรบัอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ของปี 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 4.7 ปรบัลดลงจำกร้อยละ 14.8 ในปี 2562 โดยสำเหตุ
หลกัมำจำกก ำไรสุทธทิี่ลดลงรอ้ยละ 65 จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำ ในขณะทีส่นิทรพัยเ์พิม่ขึน้
รอ้ยละ 13.4 จำกกำรรบัรูร้ำยกำรสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงเงนิ ฉบบัที่ 16 ซึ่งเริม่
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ตน้ปี 2563 
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โครงสร้ำงทำงกำรเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมอีตัรำหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.5 เท่ำ ปรบัเพิม่ขึน้จำก 0.2 เท่ำใน
ปี 2562 สำเหตุหลกัเกดิจำกกำรปฎิบตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 ส่งผลให้บรษิทัฯ ต้องรบัรูห้น้ีสนิ
ตำมสญัญำเช่ำ จ ำนวน 3,691 ล้ำนบำท หำกไม่นับรวมมูลค่ำหน้ีสนิสญัญำเช่ำ อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะ
เท่ำกบั 0.2 เท่ำ ซึ่งเท่ำกบัปี 2562 จะเหน็ไดว้่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยงัคงมโีครงสรำ้งทำงกำรเงนิที่แขง็แกร่ง สำมำรถ
รองรบักำรขยำยธรุกจิและกำรลงทุนในอนำคตได ้

ปัจจยัท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในปี 2564 

ในปี 2564 บรษิทัฯ คำดกำรณ์ว่ำธุรกิจร้ำนอำหำรยงัคงเผชิญหน้ำกบัควำมกดดนัและควำมท้ำทำย รวมทัง้ยงัคงต้อง
เผชิญกบัควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 ที่ด ำเนินมำอย่ำง
ต่อเน่ืองจนถงึปัจจุบนั ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ยงัคงอยู่ภำยใต้ขอ้จ ำกดัหลำยประกำรที่ทำงรฐับำลก ำหนดเพื่ อ
ควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด นอกจำกน้ี ผู้บรโิภคยงัมีควำมกงัวลถึงควำมปลอดภัยในกำรออกมำรบัประทำน
อำหำรนอกบ้ำน และมคีวำมระมดัระวงัในกำรจบัจ่ำยใช้สอย เน่ืองจำกควำมกงัวลถึงควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ ที่อำจเกดิขึ้น
ในอนำคต อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรที่หลำยประเทศไดเ้ริม่มกีำรฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 และในประเทศไทยเองก็มแีผน
เริ่มฉีดวคัซีนให้กับคนในประเทศในเดือนกุมภำพนัธ์ 2564 จงึเป็นที่คำดกำรณ์กนัว่ำสถำนกำรณ์โควิด-19 จะค่อยๆ 
คลี่คลำยขึ้น ซึ่งจะท ำให้รฐับำลเริม่ผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรควบคุมกำรระบำด และเน่ืองด้วยบรษิทัฯ มีฐำนะ
กำรเงนิที่ม ัน่คงและมแีบรนดท์ี่แขง็แกร่ง รวมถงึมปีระสบกำรณ์ในกำรบรหิำรงำนภำยใต้มำตรกำรกำรควบคุมของภำครฐั
เพื่อควบคมุโรคโควดิ-19 บรษิทัฯ จงึมคีวำมเชื่อมัน่วำ่จะสำมำรถรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ควำมไมแ่น่นอนต่ำงๆ และบรรลุถงึ
ผลกำรด ำเนินงำนทีด่ขีึน้ในปี 2564 

นอกจำกน้ี จำกผลกระทบของโรคโควดิ-19 ที่มกีำรใช้มำตรกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน หรอืกำรเรยีนผ่ำนสื่อออนไลน์เป็นระยะ
เวลำนำน ไดส้่งผลให้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคบำงกลุ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยมคีวำมคุ้นชินกบักำรสัง่อำหำรไปรบัประทำน
อำหำรภำยในที่พกัแทนกำรออกไปรบัประทำนอำหำรนอกบ้ำน โดยใช้บรกิำรผ่ำนแอปพลิเคชนัสัง่อำหำร เน่ืองจำกมี
ควำมสะดวก รวดเรว็ และมคีวำมหลำกหลำย ดงันัน้ เพื่อตอบรบักบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่เปลีย่นแปลงไปและคงไวซ้ึ่งฐำน
ลูกค้ำเดมิ รวมถึงขยำยไปยงักลุ่มลูกค้ำใหม่ ในปี 2564 บรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นกำรขำยผ่ำนช่องทำงซื้อกลบับ้ำนและบรกิำร
จดัส่งอำหำรโดยร่วมมอืกบัผูใ้ห้บรกิำรส่งอำหำรเพิม่มำกขึ้น ตลอดจนกำรจดักจิกรรมดำ้นกำรตลำดและส่งเสรมิกำรขำย
ผ่ำนช่องทำงดงักล่ำว รวมถงึกำรคดิคน้เมนูอำหำรที่สำมำรถจดัส่งและรบัประทำนไดส้ะดวก  นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัได้มี
กำรบรหิำรจดักำรต้นทุนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดประสทิธภิำพที่ดขีึ้น แต่ยงัคงรกัษำไว้ซึ่ งมำตรฐำนของ
วตัถุดบิ กระบวนกำรผลิตอำหำร ตลอดจนกำรจดัส่งอำหำรใหย้งัคงรกัษำคุณภำพเมื่อไปถงึลูกคำ้ เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่
ใหแ้ก่ลูกคำ้ บรษิทัฯ จะยงัคงเดนิหน้ำสร้ำงสรรคร์ำ้นอำหำรที่ด ีมคีณุภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ เพื่อให้
สำมำรถเตบิโตต่อไปในระยะยำวไดอ้ยำ่งยัง่ยนื 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

 บรษิทัฯได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบบัน้ีแล้วด้วยควำมระมดัระวงั บรษิทัฯ ขอรบัรองว่ำ 
ข้อมูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั  นอกจำกน้ี  
บรษิทัฯ ขอรบัรองวำ่ 

(1) งบกำรเงนิและขอ้มูลทำงกำรเงนิทีส่รปุมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีไดแ้สดงขอ้มลูอย่ำงถูกต้องครบถ้วนใน
สำระส ำคญัเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยแลว้ 

(2) บรษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่ำบรษิทัฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสำระส ำคญัทัง้
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว 

(3) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรควบคมุภำยในที่ดแีละควบคมุดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว และบรษิทัฯ ไดแ้จง้
ขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที่ 22 กุมภำพนัธ ์2564 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ แล้ว 
ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำทีม่ชิอบที่อำจมผีลกระทบ
ต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

ในกำรน้ี เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัที่บรษิทัฯ ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งแล้ว บรษิทัฯ ได้
มอบหมำยให้นำงสุดำรตัน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกบัเอกสำรน้ีไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยชื่อของ 
นำงสดุำรตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศริ ิก ำกบัไว ้บรษิทัฯ จะถอืวำ่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำวขำ้งต้น 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน ประธำนกรรมกำร _______________________________ 

2. นำยสมชำย  หำญจติตเ์กษม กรรมกำร _______________________________ 

 

ผู้รบัมอบอ านาจ 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำงสดุำรตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศริ ิ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส _______________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 

 

รำยละเอียดของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
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รำยละเอียดของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

1. นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 

 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  69 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 123,059,333 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 13.4  
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 182,396,802 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 19.8  

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นสามขีองนางยุพนิ ธรีะโกเมน 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2532-2555        กรรมการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2529-2555 
2530-2542       

กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
ประธานกรรมการ บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 

2517-2530        กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ซเีอด็ยูเคชัน่ 
 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.แหลมเจรญิ ซฟู้ีด 
2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.คาตาพลัท ์
2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มารค์ วนั อนิโนเวชัน่ เซน็เตอร ์  
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ยูนิตี ้โกลบอล ดเีวลลอปเมนท ์ 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย 
2555-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.หาญธรี ์ยนิูตี ้กรุ๊ป 
2549-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด 
2549-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร ์
2542-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท์ 
2537-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เค เวลิดไ์วด ์
2534-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.โทเทม็ส ์

 2533-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.พรซีชิ ัน่ แมนูแฟคเจอริง่ 
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2. นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม 
ต าแหน่ง  กรรมการ 

 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  59 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 147,494,812 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 16.0  
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี       

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นน้องชายของนางยุพนิ ธรีะโกเมน 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 ปรญิญาโท (MS) Abilene Christian University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  
 Director Accreditation Program (DAP) 6/2546  
 Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547 
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2558-ปัจจบุนั     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2532-ปัจจบุนั             กรรมการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2555-2558             กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2535-2555        รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มารค์ วนั อนิโนเวชัน่ เซน็เตอร ์  
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เพอฟอรแ์มนซ์ 
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เอชควิ 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย 
2555-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.หาญธรี ์ยนิูตี ้กรุ๊ป 
2550-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เชลลฮ์ทั เอน็เทอรเ์ทนเมน้ท์ 
2549-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด 
2549-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร์ 
2548-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.สุพเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ 
2547-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจา้บา้นดวบิุรวีลิล่า (เพชรบุร)ี 
2542-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท์ 
2539-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ซูพเีรยี โซลูชัน่ แอนด ์เซอรว์สิ 

 2537-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เค เวลิดไ์วด ์
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3. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร 
ต าแหน่ง  กรรมการ 

 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 กรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  81 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง  (ไมม่)ี 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 3,700,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.4  

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธิ ์ธรีะโกเมน 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรบีญัช ี(เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ (การบญัช)ี Michigan State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 การสมัมนาผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัไทย 2547 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2548 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2546-ปัจจบุนั     กรรมการ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี
2552-2557     ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบารม์ลิ 
2547-2552        กรรมการ บมจ.บางสะพานบารม์ลิ 
2529-2541 
2527-2542        

กรรมการ บมจ.ปนูซเีมนตน์ครหลวง 
กรรมการ บมจ.ธนาคารกรงุศรอียุธยา 

2526-2542 กรรมการ บมจ.ประกนัชวีติศรอียธุยา  

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2547-ปัจจบุนั     กรรมการ บมจ.สหวริยิาเพลทมลิ 
2552-2555 กรรมการ บมจ.เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย 
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4. ดร.อรรณพ ตนัละมยั 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  70 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง  (ไมม่)ี 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมเครื่องกล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท Engineering Management, University of Missouri ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาเอก Engineering Management, University of Missouri ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) 154/2554  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2558-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ 
2554-2558   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางดว่นกรงุเทพ 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2559-ปัจจบุนั     คณบด ีคณะบรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 
2559-2560 กรรมการ บจ.ทอออ 
2549-2560    กรรมการ บจ.เอก็ซ ์สบิเกา้ 
2555-2559     คณบด ีวทิยาลยัการจดัการมหาวทิยาลยัมหดิล 
2550-2554        คณบด ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2542-2550        ประธานกรรมการหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2538-2542        หวัหน้าภาควชิาพาณิชยศาสตร ์ 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2532-2538        ประธานกรรมการหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

  



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

5. ดร.ขติัยำ ไกรกำญจน์ 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  68 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง  (ไมม่)ี 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโทวศิวกรรมไฟฟ้า University of Missouri-Rolla ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาเอกวศิวกรรมไฟฟ้า University of Missouri-Rolla ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 37/2548  
 Financial Statements for Directors (FSD) 3/2551 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2554 
 Director Certification Program (DCP) 110/2551 
 Director Certification Program Update (DCPU)  5/2558 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2562-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2550-ปัจจบุนั     กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรเีมยีร ์มาร์

เกต็ติง้ 
2560-2562 กรรมการอสิระ บมจ.กุลธรเคอรบ์ี้ 
2554-2561        กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชยี 
2548-2557        กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรเีมยีร ์

เทคโนโลย ี

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2551-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.เมฆฟ้าดเีวลลอปเมนท ์
2551-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.วปิเทล 
2545-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.ทรพัยอ์ุดมพรอ็พเพอรต์ี้ 
2531-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจ.เคว ีอเีลคทรอนิคส ์
2556-2561    กรรมการ บจ.ลงิซ ์คอรป์อเรชัน่ 
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6. นำยทนง โชติสรยทุธ ์
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  67 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง  (ไมม่)ี 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโทครศุาสตร ์สาขาบรหิารการศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 บรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์   

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) 33/2546  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั      กรรมการอสิระ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2536-ปัจจบุนั   กรรมการ บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 
2530-2561 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ซเีอด็ยูเคชัน่ 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เบสแลบ็ 
2553-ปัจจบุนั      ผูอ้ านวยการ โรงเรยีนเพลนิพฒันา บจ.เพลนิพฒัน์ 
2549-ปัจจบุนั      ประธานคณะกรรมการบรหิาร โรงเรยีนเพลนิพฒันา บจ.เพลนิพฒัน์ 
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7. นำงวิไล ฉัททนัตร์ศัมี 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  67 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง  (ไมม่)ี 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรบีญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโทบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Fellow (FIOD) 
 DCP Refresher 2/2549 
 Director Certification Program (DCP) 13/2544  

 
ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 
 

2555-ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2560-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทย 

เทอรม์นิอล 
2558-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทัภิ

บาล บมจ.บซีพีจี ี 
2556-2558     กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.ซนัไทยอุตสาหกรรมถุงมอืยาง 
 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2563-ปัจจบุนั ทีป่รกึษาอธกิารบด ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั 

2561-ปัจจบุนั คณะอนุกรรมการนโยบายการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 
กรมบญัชกีลาง 

2559-ปัจจบุนั ผูส้งัเกตการณ์อสิระตามขอ้ตกลงคุณธรรม องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั 
(ประเทศไทย) 

2540-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.ฮอรต์ัน้อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2535-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.จดัหางาน เอก็เซค็ควิทฟีเสริช์เซอรว์สิเซส 
2559-2562 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
2560-2562 กรรมการ บมจ.สหไทย สตลีไพพ์ 
2557-2562 ทีป่รกึษาคณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง 
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8. นำยสจิุนต ์ชุมพลกำญจนำ 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  69 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 4,200,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.5  
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2555-2561     กรรมการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2555-2557    รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาสาขาภตัตาคาร 

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2549-2555        รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธรุกจิและธรุกจิต่างประเทศ 

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2535-2549        ผูอ้ านวยการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
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9. นำยประวิทย ์ตนัติวศินชยั 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  64 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 3,600,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.4  
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรบีญัช ี(การเงนิและการธนาคาร) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัรขัน้สงูการสอบบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  
 Director Accreditation Program (DAP) 6/2546  

 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2560-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2560-ปัจจบุนั      กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 
2542-2560      กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 
2555-2559     กรรมการ และเลขานุการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2558-2559 ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร (บญัชแีละการเงนิ)  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2549-2558   รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชแีละการเงนิ  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2537-2549         ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
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10. นำงยพิุน ธีระโกเมน 
ต าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 - 

อาย ุ  64 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 182,396,802 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 19.8  
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 123,059,333 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 13.4 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นภรรยาของนายฤทธิ ์ธรีะโกเมน และเป็นพีส่าวของนายสมชาย หาญจติตเ์กษม 

คณุวฒุทิางการศกึษา  มหาบณัฑติกติตมิศกัดิส์าขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ ์
การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 -ไมม่-ี 
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2558-ปัจจบุนั     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2555-2558     กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธรุกจิภตัตาคารอาหารญี่ปุ่ น  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2549-2555        รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายซพัพลายเชนและรา้นอาหารญี่ปุ่ น 

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2529-2549        ผูอ้ านวยการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.โมเดริน์ อนิเทลลเิจน้ท ์เซอรว์สิ  
2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มารค์ วนั อนิโนเวชัน่ เซน็เตอร ์  
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ยูนิตี ้โกลบอล ดเีวลลอปเมนท ์ 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เฮลท ์พลสั ครเีอชัน่ 
2555-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.หาญธรี ์ยนิูตี ้กรุ๊ป 
2548-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.สุพเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ 
2542-ปัจจบุนั      กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท์ 
2539-ปัจจบุนั      กรรมการ บจ.ซูพเีรยี โซลูชัน่ แอนด ์เซอรว์สิ 
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11. นำยเกียรติก้อง กงัวำนวงษ์ 
ต าแหน่ง  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานพฒันาภตัตาคารและซ่อมบ ารงุ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 - 

อาย ุ  53 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 30,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0   
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 400,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 -ไมม่-ี 
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2560-ปัจจบุนั     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานพฒันาภตัตาคารและ

ซ่อมบ ารงุ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2555-2560     ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาและวศิวกรรม บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
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12. นำงสดุำรตัน์ พทัธวิ์วฒัน์ศิริ 
ต าแหน่ง  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานบญัชแีละการเงนิ 

 เลขานุการบรษิทัฯ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 - 

อาย ุ  48 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 880,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.1 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นหลานสาวของมารดาของนายฤทธิ ์ธรีะโกเมน 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรสีถติศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 
การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Company Secretary Program (CSP) 82/2560 
 Board Reporting Program (BRP) 25/2561 
 

การอบรมความรูท้างดา้น
บญัชใีนปี 2563 

 การจดัท ารายงานทางการเงนิส าหรบัผูบ้รหิารอยา่งมปีระสทิธผิล โดยพฒันาทกัษะการ
น าเสนอ Financial Highlights and Performance Highlights (6 ชัว่โมง) 

 แนวทางปฏบิตัทิางการบญัชทีีเ่ป็นมาตรการผอ่นปรนชัว่คราว เพื่อรองรบัผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

 แนวทางการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-
19  

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2560-ปัจจบุนั     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานบญัชแีละการเงนิ 

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2556-2560     ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

  บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2562-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.แหลมเจรญิ ซฟู้ีด 
 2562-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.คาตาพลัท ์
 2561-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด 
 2561-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์
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13. นำงชุมพร ศรีไพบูลย ์
ต าแหน่ง  รองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 - 

อาย ุ  61 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 58,200 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีทิยาศาสตร ์(การบญัช)ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมความรูท้างดา้น
บญัชใีนปี 2563 

 TFRSs กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ: มมุมองการใชแ้ละวเิคราะหข์อ้มลูผา่นงบการเงนิของ
กจิการทีไ่มใ่ช่สถาบนัการเงนิ (6 ชัว่โมง) 

 TFRS 15 และ TFRS 16 ประเดน็ทางบญัชแีละสอบบญัชทีีต่อ้งพจิารณา (6 ชัว่โมง) 
ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2562-ปัจจบุนั     รองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 
บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  

2554-2562     ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส สายงานบญัชแีละการเงนิ  
บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
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รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหุ้นบริษทัฯของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ล าดบั รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนหุน้ทีถ่อื 
ณ วนัที ่30 

ธนัวาคม 2562 

จ านวนหุน้ทีถ่อื 
ณ วนัที ่30 

ธนัวาคม 2563 

จ านวนหุน้ที่
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขีน้/(ลดลง) 

สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(%) 
1 นายฤทธิ ์ธรีะโกเมน ประธานกรรมการ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
123,059,333 123,059,333 - 13.4% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  182,396,802 182,396,802 - 19.8% 
2 นายสมชาย หาญจติตเ์กษม กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
147,494,812 147,494,812 - 16.0% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
3 นายสมชาย พพิธิวจิติรกร กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  3,700,000 3,700,000 - 0.4% 
4 ดร.อรรณพ ตนัละมยั กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
5 ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
6 นายทนง โชตสิรยุทธ ์ กรรมการอสิระ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
7 นางวไิล ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
8 นายสุจนิต ์ชมุพลกาญจนา กรรมการอสิระ 4,200,500 4,200,500 - 0.5% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
9 นายประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั กรรมการ 3,862,800 3,600,000 (262,800) 0.4% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
10 นางยพุนิ ธรีะโกเมน รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 182,396,802 182,396,802 - 19.8% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  123,059,333 123,059,333 - 13.4% 
11 นายเกยีรตกิอ้ง กงัวานวงษ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่อาวโุส 
30,000 30,000 - 0.0% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  400,000 400,000 - 0.0% 
12 นางสดุารตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศริ ิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่อาวโุส 
880,000 880,000 - 0.1% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
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บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
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เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทัฯ ในบริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

 

บรษิทั / รายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร 
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บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) C,CEO,M D,M D ID,// ID, AC ID ID,AC ID D M M M 

บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ากดั D D 
        

 D 

บรษิทั เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร ์จ ากดั D D 
        

  

บรษิทั โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั D D 
       

D   

บรษิทั เอม็ เค เวลิดไ์วด ์จ ากดั D D 
        

  

บรษิทั พรซีชิัน่ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั D 
         

  

บรษิทั โทเทม็ส ์จ ากดั D 
         

  

บรษิทั หาญธรี ์ยนิูตี ้กรุ๊ป จ ากดั D D 
       

D   

บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั D D        D   

บรษิทั ยนิูตี้ โกลบอล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั D         D   

บรษิทั มารค์ วนั อนิโนเวชัน่ เซน็เตอร ์จ ากดั D D        D   

บรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ากดั D           D 

บรษิทั คาตาพลัท ์จ ากดั D           D 

บรษิทั เจา้บา้นดวบิุรวีลิล่า (เพชรบุร)ี จ ากดั  D           

บรษิทั เชลลฮ์ทั เอน็เทอรเ์ทนเมน้ท์ จ ากดั  D           
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บรษิทั เอม็ เพอฟอรแ์มนซ ์จ ากดั  D           

บรษิทั เอม็ เอชควิ จ ากดั  D           

บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน)   D          

บรษิทั สหวริยิาเพลทมลิ จ ากดั (มหาชน)   D          

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)    D,AC         

บรษิทั พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติง้ จ ากดั (มหาชน)     ID,//        

บรษิทั เมฆฟ้าดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั     D        

บรษิทั วปิเทล จ ากดั     D        

บรษิทั ทรพัยอ์ุดมพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั     D        

บรษิทั เคว ีอเีลคทรอนิคส ์จ ากดั     D,MD        

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)      D   ID,//    

บรษิทั เบสแลบ็ จ ากดั      D       

บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ากดั      D       

บรษิทั ฮอรต์ัน้อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั       D      

บรษิทั จดัหางาน เอก็เซค็ควิทฟีเสริช์เซอรว์สิเซส จ ากดั       D      

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)       ID,//      

บรษิทั สหไทย เทอรม์นิอล จ ากดั (มหาชน)       ID,//      



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 3 
 

บรษิทั / รายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร 
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ธว์
วิฒั

น์ศ
ริ ิ

บรษิทั ซูพเีรยี โซลูชัน่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั  D        D   

บรษิทั สพุเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ จ ากดั  D        D   

บรษิทั เฮลท ์พลสั ครเีอชัน่ จ ากดั          D   

บรษิทั โมเดริน์ อนิเทลลเิจน้ท ์เซอรว์สิ จ ากดั          D   

บรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ากดั            D 

 

หมำยเหต ุ C = ประธานกรรมการ    D = กรรมการ  ID = กรรมการอสิระ   // = ประธานกรรมการตรวจสอบ    AC = กรรมการตรวจสอบ    CEO = ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร    MD = กรรมการผูจ้ดัการ    M = ผูบ้รหิาร 
 
 



   

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

เอกสำรแนบ 3 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนผูต้รวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษทั (compliance) 

 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 
 

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนผูต้รวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษทั (compliance) 
 

 
ชื่อ-สกุล / 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา 
สดัสว่น 

การถอืหุน้ 
(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

1. 
 

นำยพสักร ลิลำ 
ผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

48  ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ปรญิญาโทเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

- ไมม่ ี 2563-ปัจจบุนั 
2553-2563 
2551-2553 
2546-2551 
2544-2546 
2538-2544 
 

รองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการฝ่ายรายไดค้า่ผา่นทาง 
ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน 
เจา้หน้าทีอ่าวโุสตรวจสอบ 
 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
บมจ. ทางดว่นกรงุเทพ 
บมจ. ทางดว่นกรงุเทพ 
บมจ. กรงุเทพประกนัชวีติ 
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 4 

 
รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยสิ์น 
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เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1 

-ไมม่-ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 5 

 
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน 
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เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 1 

สภำพแวดล้อมกำรควบคมุ (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงควำมยึดมัน่ในคณุค่ำของควำมซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดแนวทำง และมกีำรปฏบิตัทิีอ่ยูบ่นหลกัควำมซื่อตรงและกำร

รกัษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน ทีค่รอบคลุมถงึ 
 

 
 

       1.1.1  กำรปฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำวนั และกำรตดัสนิใจในเรื่องต่ำง ๆ    

       1.1.2  กำรปฏบิตัติ่อคู่คำ้ ลูกคำ้ และบุคคลภำยนอก   
1.2   มขีอ้ก ำหนดทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนปฏบิตัหิน้ำที่ดว้ยควำมซื่อตรงและ

รกัษำจรรยำบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 
  

1.2.1 มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม (code of conduct) ส ำหรบัผูบ้รหิำรและพนกังำนที่
เหมำะสม  

  

1.2.2 มขีอ้ก ำหนดหำ้มผูบ้รหิำรและพนักงำนปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์กบักจิกำร ซึง่รวมถงึกำรหำ้มคอรร์ปัชนัอนัท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อ
องคก์ร1 

  

1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมำะสมหำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดขำ้งต้น   
       1.2.4 มกีำรสื่อสำรขอ้ก ำหนดและบทลงโทษขำ้งตน้ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทุกคนรบัทรำบ เช่น 

รวมอยูใ่นกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม ่ใหพ้นักงำนลงนำมรบัทรำบขอ้ก ำหนดและบทลงโทษ
เป็นประจ ำทุกปี รวมทัง้มกีำรเผยแพร ่code of conduct ใหแ้ก่พนักงำนและบุคคลภำยนอก
ไดร้บัทรำบ 

  

1.3 มกีระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct 
1.3.1 กำรตดิตำมและประเมนิผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนก ำกบัดูแลกำร

ปฏบิตั ิ(compliance unit) 
1.3.2 กำรประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิำรและพนักงำน 
1.3.3 กำรประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชำญทีเ่ป็นอสิระจำกภำยนอกองคก์ร 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
1.4 มกีำรจดักำรอยำ่งทนัเวลำ หำกพบกำรไมป่ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัควำมซื่อตรงและกำร

รกัษำจรรยำบรรณ 
1.4.1 มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนไดภ้ำยในเวลำทีเ่หมำะสม 
1.4.2 มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถลงโทษหรอืจดักำรกบักำรฝ่ำฝืนไดอ้ย่ำงเหมำะสมและภำยใน

เวลำอนัควร 
1.4.3 มกีำรแกไ้ขกำรกระท ำทีข่ดัต่อหลกัควำมซื่อตรงและกำรรกัษำจรรยำบรรณอยำ่งเหมำะสม 

และภำยในเวลำอนัควร 

 
 
 

 
 
 

 

 

                                                 
1 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหเ้หมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทั 
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เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 2 

2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูล (Oversight) และพฒันำกำรด ำเนินกำร

ด้ำนกำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มกีำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบรหิำร โดยไดส้งวนสทิธิอ์ ำนำจเฉพำะ
ของคณะกรรมกำรบรษิทัไวอ้ย่ำงชดัเจน 

  

2.2 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธรุกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนักงำน 

  

2.3 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดแูลใหบ้รษิทัก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรให้
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย กฎบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบำททีส่ ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบ
บญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน และผูร้บัผดิชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 

  

2.4 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และมคีวำมเชีย่วชำญทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อบรษิทั หรอืสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญในเรื่องนัน้ๆได้ 

  

2.5 คณะกรรมกำรของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถอื และมี
ควำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำที่อยำ่งแทจ้รงิ เช่น ไมม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบับรษิทั ไมม่ี
ควำมสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอำจมอีทิธพิลต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจและปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยำ่งเป็นอสิระ ในจ ำนวน
ทีเ่หมำะสมเพยีงพอ 

  

2.6 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดแูลกำรพฒันำและปฏบิตัเิรื่องกำรควบคมุภำยในในองคก์ร ซึง่
ครอบคลุมทัง้กำรสรำ้งสภำพแวดล้อมกำรควบคมุ กำรประเมนิควำมเสีย่ง กจิกรรมกำรควบคมุ 
ขอ้มลูและกำรสื่อสำร และกำรตดิตำม 

  

3. ฝ่ำยบริหำรได้จดัให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสัง่กำรและควำมรบัผิดชอบท่ีเหมำะสม

เพ่ือให้องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ภำยใต้กำรก ำกบัดแูล (Oversight) ของคณะกรรมกำร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รทีส่นบัสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดย
พจิำรณำถงึควำมเหมำะสมทัง้ทำงธรุกจิและกฎหมำย รวมถงึกำรจดัใหม้กีำรควบคมุภำยในอยำ่งมี
ประสทิธภิำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำที่ในสว่นงำนทีส่ ำคญั ซึง่ท ำใหเ้กดิกำรตรวจสอบถ่วงดลุระหวำ่ง
กนั  มงีำนตรวจสอบภำยในทีข่ึน้ตรงกบักรรมกำรตรวจสอบ และมสีำยกำรรำยงำนทีช่ดัเจน เป็น
ตน้   

  

3.2 ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบรษิทั โดยพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมเกีย่วกบัอ ำนำจ
หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และกำรสื่อสำรขอ้มลู 

  

3.3  มกีำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกดัอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบอยำ่งเหมำะสมระหวำ่ง
คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูบ้รหิำร และพนักงำน  
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4. องคก์รแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรจงูใจ พฒันำและรกัษำบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บรษิทัมนีโยบำยและวธิกีำรปฏบิตัเิพื่อจดัหำ พฒันำ และรกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมรูแ้ละ
ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสม  และมกีระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวธิกีำรปฏบิตันิัน้อย่ำงสม ่ำเสมอ 

  

4.2 บรษิทัมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรใหแ้รงจงูใจหรอืรำงวลัต่อบุคลำกรทีม่ผีลกำร
ปฏบิตังิำนด ีและกำรจดักำรต่อบุคลำกรทีม่ผีลงำนไมบ่รรลุเป้ำหมำย รวมถงึ กำรสื่อสำร
กระบวนกำรเหล่ำน้ีใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทรำบ 

  

4.3 บรษิทัมกีระบวนกำรแกไ้ขปัญหำหรอืเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรขำดบุคลำกรทีม่คีวำมรูแ้ละ
ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสมอยำ่งทนัเวลำ 

  

4.4 บรษิทัมกีระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรกัษำผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคน เช่น กำรจดัระบบที่
ปรกึษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม 

  

4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำคญั   

5. องคก์รก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบในกำรควบคมุภำยใน เพ่ือให้บรรลุตำมวตัถปุระสงค์ของ

องคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรมกีระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชงิบงัคบัใหบุ้คลำกรทุกคนมคีวำม

รบัผดิชอบต่อกำรควบคมุภำยใน และจดัใหม้กีำรปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนกำรปฏบิตั ิในกรณีทีจ่ ำเป็น 

  

5.2 คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรก ำหนดตวัชี้วดัผลกำรปฏบิตังิำน กำรสรำ้งแรงจงูใจ และกำรให้

รำงวลั ทีเ่หมำะสม โดยพจิำรณำทัง้เรื่องกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์น

ระยะสัน้และระยะยำวของบรษิทั 

  

5.3 คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรประเมนิแรงจงูใจและกำรใหร้ำงวลัอยำ่งต่อเน่ืองโดยเน้นให้

สำมำรถเชื่อมโยงกบัควำมส ำเรจ็ของหน้ำทีใ่นกำรปฏบิตัติำมกำรควบคมุภำยในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำไมใ่หม้กีำรสรำ้งแรงกดดนัทีม่ำกเกนิไปในกำรปฏบิตัิ

หน้ำทีข่องบุคลำกรแต่ละคน 
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กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องคก์รก ำหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อย่ำงชดัเจนเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเส่ียงต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

กบักำรบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมำะสมกบัธุรกจิในขณะนัน้ 
โดยแสดงไดว้่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถ้วน 

แสดงถงึสทิธหิรอืภำระผกูพนัของบรษิทัไดถู้กตอ้ง  มมีลูค่ำเหมำะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถ้วน 
ถูกตอ้ง 

  

6.2 บรษิทัก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงนิ โดยพจิำรณำถงึปัจจยัทีส่ ำคญั เช่น ผูใ้ชร้ำยงำน
ทำงกำรเงนิ ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกจิ 

  

6.3 รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
อยำ่งแทจ้รงิ 

  

6.4 คณะกรรมกำรหรอืคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อนุมตัแิละสื่อสำรนโยบำยกำรบรหิำรควำม
เสีย่งใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทุกคนรบัทรำบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของ
องคก์ร 

  

7. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภทท่ีอำจกระทบต่อกำรบรรลุวตัถปุระสงค์ไว้อย่ำงครอบคลุมทัว่ทัง้

องคก์ร  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บรษิทัระบุควำมเสีย่งทุกประเภทซึง่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธรุกจิทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกจิ 

ฝ่ำยงำน และหน้ำทีง่ำนต่ำง ๆ   

  

7.2 บรษิทัวเิครำะหค์วำมเสีย่งทุกประเภททีอ่ำจเกดิจำกทัง้ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกองคก์ร ซึง่
รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นกลยทุธ ์กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑ ์และดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

  

7.3 ผูบ้รหิำรทุกระดบัมสีว่นรว่มในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   

7.4 บรษิทัไดป้ระเมนิควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำทัง้โอกำสเกดิเหตุกำรณ์ และผลกระทบที่
อำจเกดิขึน้  

  

7.5 บรษิทัมมีำตรกำรและแผนปฏบิตังิำนเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง โดยอำจเป็นกำรยอมรบัควำมเสีย่งนัน้ 
(acceptance)  กำรลดควำมเสีย่ง (reduction)  กำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง (avoidance)  หรอืกำรร่วม
รบัควำมเสีย่ง (sharing) 
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8. องคก์รได้พิจำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บรษิทัประเมนิโอกำสทีจ่ะเกดิกำรทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมกำรทุจรติแบบต่ำงๆ เช่น กำรจดัท ำ
รำยงำนทำงกำรเงนิเทจ็  กำรท ำใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ  กำรคอรร์ปัชนั  กำรทีผู่บ้รหิำรสำมำรถฝ่ำฝืน
ระบบควบคมุภำยใน (management override of internal controls)  กำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูใน
รำยงำนทีส่ ำคญั  กำรไดม้ำหรอืใช้ไปซึง่ทรพัยส์นิโดยไมถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2 บรษิทัไดท้บทวนเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนอยำ่งรอบคอบ โดยพจิำรณำควำมเป็นไปไดข้อง
เป้ำหมำยที่ก ำหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้จิำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรใหส้ิง่จงูใจหรอืผลตอบแทน
แก่พนกังำนแล้วดว้ยวำ่ ไมม่ลีกัษณะสง่เสรมิใหพ้นกังำนกระท ำไมเ่หมำะสม  เช่น ไมต่ัง้เป้ำหมำย
ยอดขำยของบรษิทัไวส้งูเกนิควำมเป็นจรงิจนท ำใหเ้กดิแรงจงูใจในกำรตกแต่งตวัเลขยอดขำย เป็น
ตน้ 

  

8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและสอบถำมผูบ้รหิำรเกีย่วกบัโอกำสในกำรเกดิทุจรติ และ
มำตรกำรทีบ่รษิทัด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขกำรทุจรติ 

  

8.4 บรษิทัไดส้ื่อสำรใหพ้นักงำนทุกคนเขำ้ใจและปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวปฏบิตัทิีก่ ำหนดไว ้   

9. องคก์รสำมำรถระบแุละประเมินควำมเปล่ียนแปลงท่ีอำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงปัจจยัภำยนอกองคก์ร ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธรุกจิ กำร
ควบคมุภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อยำ่งเพยีงพอแล้ว 

  

9.2 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงรปูแบบกำรท ำธรุกจิ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ กำร
ควบคมุภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อยำ่งเพยีงพอแล้ว 

  

9.3 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงผูน้ ำองคก์ร ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ กำรควบคมุ
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนัน้
อยำ่งเพยีงพอแล้ว 
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มำตกำรควบคมุ (Control Activities) 

10. องคก์รมีมำตรกำรควบคมุท่ีช่วยลดควำมเส่ียงท่ีจะไม่บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มำตรกำรควบคมุของบรษิทัมคีวำมเหมำะสมกบัควำมเสีย่ง และลกัษณะเฉพำะขององคก์ร เช่น 
สภำพแวดลอ้ม ควำมซบัซอ้นของงำน ลกัษณะงำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำน รวมถงึ
ลกัษณะเฉพำะอื่น ๆ 

  

10.2 บรษิทัมมีำตรกำรควบคมุภำยในทีก่ ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนกำรต่ำงๆ 
อยำ่งเหมำะสม  เช่น  มนีโยบำยและระเบยีบวธิปีฏบิตังิำนเกีย่วกบัธุรกรรมดำ้นกำรเงนิ กำร
จดัซือ้ และกำรบรหิำรทัว่ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต  อ ำนำจหน้ำที่  และล ำดบัชัน้กำรอนุมตัิ
ของผูบ้รหิำรในแต่ละระดบัไวอ้ยำ่งชดัเจน รดักุม  เพื่อใหส้ำมำรถป้องกนักำรทุจรติได ้ เช่น  มี
กำรก ำหนดขนำดวงเงนิและอ ำนำจอนุมตัขิองผูบ้รหิำรแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในกำรอนุมตัโิครงกำร
ลงทุน  ขัน้ตอนกำรจดัซือ้และวธิกีำรคดัเลอืกผูข้ำย  กำรบนัทกึขอ้มลูรำยละเอยีดกำรตดัสนิใจ
จดัซือ้  ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ยวสัดอุุปกรณ์ หรอื กำรเบกิใชเ้ครื่องมอืต่ำงๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้ี
กระบวนกำรส ำหรบักรณีต่ำง ๆ ดงัน้ี 

       10.2.1 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่ำว รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพื่อประโยชน์ในกำรตดิตำมและสอบทำนกำร
ท ำรำยกำรระหวำ่งกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้มกีำร
ปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 

10.2.2 กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิรุกรรมหรอืท ำสญัญำกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผกูพนับรษิทั
ในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรท ำสญัญำซือ้ขำยสนิคำ้ กำรใหกู้ย้มื  กำรค ้ำประกนั  บรษิทั
ไดต้ดิตำมใหม้ ัน่ใจแลว้วำ่ มกีำรปฏบิตัเิป็นไปตำมเงื่อนไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลำที่
มผีลผกูพนับรษิทั เช่น ตดิตำมกำรช ำระคนืหน้ีตำมก ำหนด หรอืมกีำรทบทวนควำม
เหมำะสมของสญัญำ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

10.3 บรษิทัก ำหนดใหก้ำรควบคมุภำยในมคีวำมหลำกหลำยอยำ่งเหมำะสม เช่น กำรควบคมุแบบ 
manual และ automated หรอืกำรควบคมุแบบป้องกนัและตดิตำม 

  

10.4 บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรควบคุมภำยในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั หน่วยธรุกจิ 
สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก หรอืกระบวนกำร 

  

10.5 บรษิทัมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในงำน 3 ดำ้นต่อไปน้ี ออกจำกกนัโดยเดด็ขำด เพื่อ
เป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่ำวคอื  
(1) หน้ำทีอ่นุมตั ิ 
(2) หน้ำทีบ่นัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มลูสำรสนเทศ และ  
(3) หน้ำทีใ่นกำรดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ       
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11. องคก์รเลือกและพฒันำกิจกรรมกำรควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนกำรบรรลวุตัถปุระสงค ์

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บรษิทัควรก ำหนดควำมเกีย่วขอ้งกนัระหวำ่งกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกระบวนกำรปฏบิตังิำน
และกำรควบคมุทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

  

11.2 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสรำ้งพืน้ฐำนของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 
  

11.3 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมดำ้นควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม   

11.4 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรไดม้ำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรงุรกัษำระบบเทคโนโลยใีห้
มคีวำมเหมำะสม 

  

12. องค์กรจดัให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซ่ึงได้ก ำหนดส่ิงท่ีคำดหวงัและขัน้ตอน กำรปฏิบติั เพ่ือให้

นโยบำยท่ีก ำหนดไว้นัน้สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบติัได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บรษิทัมนีโยบำยที่รดักุมเพื่อตดิตำมใหก้ำรท ำธรุกรรมของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว ตอ้งผำ่นขัน้ตอนกำรอนุมตัทิีก่ ำหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
เกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  เกณฑข์องส ำนกังำน ฯลฯ เพื่อป้องกนักำรหำโอกำส
หรอืน ำผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้ว่นตวั   

  

12.2 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิรุกรรมกระท ำโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธรุกรรมนัน้   
12.3 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิรุกรรมค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส ำคญั 

และพจิำรณำโดยถอืเสมอืนเป็นรำยกำรที่กระท ำกบับุคคลภำยนอก   (at arms’ length basis) 
  

12.4  บรษิทัมกีระบวนกำรตดิตำมดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่ม รวมทัง้ก ำหนด
แนวทำงใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัยอ่ยหรอืรว่มนัน้ ถอืปฏบิตั ิ 
(หำกบรษิทัไมม่เีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัร่วมไมต่อ้งตอบขอ้น้ี) 

  

12.5 บรษิทัก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิำร
และพนกังำน 

  

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บักำรน ำไปใชใ้นเวลำทีเ่หมำะสม โดยบุคลำกรทีม่ี
ควำมสำมำรถ รวมถงึกำรครอบคลุมกระบวนกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำน 

  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัใิหม้คีวำมเหมำะสมอยูเ่สมอ   
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ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมลู (Information & Communication) 

13. องคก์รข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภำพ เพ่ือสนับสนุนให้กำรควบคมุภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิทัก ำหนดขอ้มลูทีต่อ้งกำรใชใ้นกำรด ำเนินงำน ทัง้ขอ้มลูจำกภำยในและภำยนอกองคก์ร ทีม่ ี
คณุภำพและเกีย่วขอ้งต่องำน 

  

13.2 บรษิทัพจิำรณำทัง้ต้นทุนและประโยชน์ที่จะไดร้บั รวมถงึปรมิำณและควำมถูกตอ้งของขอ้มลู    

13.3 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรมขีอ้มลูทีส่ ำคญัอยำ่งเพยีงพอส ำหรบัใชป้ระกอบกำร
ตดัสนิใจ ตวัอย่ำงขอ้มลูทีส่ ำคญั เช่น รำยละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอใหพ้จิำรณำ เหตุผล ผลกระทบ
ต่อบรษิทั ทำงเลอืกต่ำง ๆ  

  

13.4 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัไดร้บัหนงัสอืนัดประชุมหรอืเอกสำรประกอบกำรประชุมที่
ระบุขอ้มลูทีจ่ ำเป็นและเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอยำ่งน้อยภำยใน
ระยะเวลำขัน้ต ่ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

  

13.5 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหร้ำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมรีำยละเอยีดตำมควร เพื่อใหส้ำมำรถ
ตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัควำมเหมำะสมในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำร
บนัทกึขอ้ซกัถำมของกรรมกำร ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมกำรในเรื่องที่พจิำรณำ ควำมเหน็
ของกรรมกำรรำยทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัเรื่องทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นต้น 

  

13.6 บรษิทัมกีำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี      
13.6.1 มกีำรจดัเกบ็เอกสำรส ำคญั ไวอ้ยำ่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภำยในว่ำมขีอ้บกพรอ่งในกำรควบคมุ

ภำยใน บรษิทัไดแ้ก้ไขขอ้บกพรอ่งนัน้อยำ่งครบถว้นแล้ว 
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14. องคก์รส่ือสำรข้อมูลภำยในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละควำมรบัผิดชอบต่อกำรควบคมุภำยในท่ีจ ำเป็นต่อ

กำรสนับสนุนให้กำรควบคมุภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมท่ีวำงไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บรษิทัมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มลูภำยในอยำ่งมปีระสทิธภิำพ และมชี่องทำงกำรสื่อสำรทีเ่หมำะสม 

เพื่อสนบัสนุนกำรควบคมุภำยใน 
  

14.2 บรษิทัมกีำรรำยงำนขอ้มลูทีส่ ำคญัถงึคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ และท ำใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัสำมำรถเขำ้ถงึแหล่งสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏบิตังิำน หรอืสอบทำนรำยกำรต่ำง ๆ 
ตำมทีต่อ้งกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนยต์ดิต่อเพื่อใหส้ำมำรถตดิต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจำกที่
ไดร้บัจำกผูบ้รหิำร รวมทัง้กำรตดิต่อสอบถำมขอ้มลูจำกผูส้อบบญัช ี  ผูต้รวจสอบภำยใน  กำรจดั
ประชุมระหวำ่งคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมทีค่ณะกรรมกำรรอ้งขอ กำรจดักจิกรรมพบปะหำรอื
ระหวำ่งคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร  เป็นตน้    

  

14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อใหบุ้คคลต่ำง ๆ ภำยในบรษิทัสำมำรถ
แจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติภำยในบรษิทั (whistle-blower hotline) ได้
อยำ่งปลอดภยั 

  

15. องคก์รได้ส่ือสำรกบัหน่วยงำนภำยนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บรษิทัมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มลูกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอกองคก์รอยำ่งมปีระสทิธภิำพ และมี

ช่องทำงกำรสื่อสำรทีเ่หมำะสม เพื่อสนบัสนุนกำรควบคมุภำยใน เช่น จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีห่รอื
หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

  

15.2 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอกองคก์ร
สำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิทัได้
อยำ่งปลอดภยั 
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ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รติดตำมและประเมินผลกำรควบคมุภำยใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำกำรควบคมุภำยในยงัด ำเนินไปอย่ำงครบถ้วน 

เหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมจรยิธรรมธรุกจิและขอ้ก ำหนดหำ้มฝ่ำยบรหิำรและ
พนกังำนปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เช่น ก ำหนดใหแ้ต่ละ
สว่นงำนตดิตำมกำรปฏบิตั ิ และรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ หรอืมอบหมำยใหห้น่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในตดิตำมกำรปฏบิตั ิและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บรษิทัจดัใหม้กีำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมระบบกำรควบคมุภำยในทีว่ำงไวโ้ดยกำรประเมนิตนเอง 
และ/หรอืกำรประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภำยใน 

  

16.3 ควำมถีใ่นกำรตดิตำมและประเมนิผลมคีวำมเหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของบรษิทั   

16.4 ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมนิผลระบบกำรควบคมุภำยใน โดยผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถ   

16.5 บรษิทัก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ    

16.6 บรษิทัสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภำยในปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรฐำนสำกล กำรปฏบิตังิำนวชิำชพีกำร
ตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, 
IIA)  

  

17. องค์กรประเมินและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึง

ผู้บริหำรระดบัสงูและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิทัประเมนิผลและสื่อสำรขอ้บกพรอ่งของกำรควบคมุภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อตดิตำมแกไ้ข
อยำ่งทนัท่วงท ีหำกผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้แตกต่ำงจำกเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวอ้ยำ่งมนียัส ำคญั 

  

17.2 บรษิทัมนีโยบำยกำรรำยงำน ดงัน้ี 
        17.2.1 ฝ่ำยบรหิำรตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์หรอื

สงสยัวำ่มเีหตุกำรณ์ทุจรติอยำ่งรำ้ยแรง มกีำรปฏบิตัทิีฝ่่ำฝืนกฎหมำย  หรอืมกีำรกระท ำที่
ผดิปกตอิื่น ซึง่อำจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัอยำ่งมนียัส ำคญั    

        17.2.2 รำยงำนขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสำระส ำคญั พรอ้มแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (แมว้ำ่จะไดเ้ริม่
ด ำเนินกำรจดักำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพจิำรณำ
ภำยในระยะเวลำอนัควร 

        17.2.3 รำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่อคณะกรรมกำรบรษิทั/
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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